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Agenda 
15 december Alle kinderen nemen een papieren kerstbal mee naar huis voor een  

  kerstgerechtje voor het kerstdiner.                                                       

22 december  Kerstviering in de kerk en kerstdiner op school 

23 december Foute kersttruien dag 

23 december Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 
24 december  Kerstvakantie 
t/m 8 januari 

 

Kerstviering  

Donderdag 22 december vindt op school weer het sfeervolle kerstfeest voor de kin-

deren plaats. Deze dag gaan alle groepen gewoon tot 14.00 uur naar school, zodat alle 

kinderen vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur kerstvakantie hebben.  
De avond wordt weer gevierd zoals “vanouds” en bestaat uit een kerkdienst met aan-

sluitend een gezellig kerstdiner. 
Donderdagmiddag worden de kinderen om 16.15 uur op school verwacht, zodat we 

16.20 uur gezamenlijk naar de kerk kunnen lopen. Door het groeiende aantal leerlingen 

bij ons op school, is er niet genoeg ruimte in de kerk voor ouders. Daarom wordt de 

kerkdienst dit jaar uitgezonden via een livestream. Hiervoor wordt een link gedeeld via 

SocialSchools. Ook is er de mogelijkheid voor ouders om de livestream op school te 

bekijken op een groot scherm. Na de dienst (+/- 17.30) lopen de kinderen met hun 

leerkrachten terug naar school en hebben alle kinderen in hun eigen groep het kerstdi-

ner.  
Tijdens het kerstdiner is er voor alle ouders wat te eten en te drinken te koop op het 

plein. Om 18.30 uur verwachten wij dat het diner in de klas afgelopen is. De kinderen 

van groep 1/2 kunnen dan door hun ouders opgehaald worden bij de klas. De andere 

kinderen kunnen buiten opgehaald worden.  
Om een onvergetelijke avond voor de kinderen te regelen zijn een extra handen nodig 

en we hopen dan ook dat we uw hulp daarbij mogen gebruiken. Bij de volgende zaken 

kunt u helpen: 
Het eten maken voor de kinderen; Dit jaar kiezen we weer voor een gezellig di-

nerbuffet. Over de invulling van het buffet wordt in de klas samen met de kinderen ge-

brainstormd. Hierbij houden wij rekening met de categorieën; ‘gezond, hartig en zoet’.  

 

Vanaf dinsdag 13 december hangt er op elke klassendeur een kerstboom met kerst-

ballen. Op elke kerstbal staat een gerecht. Elk kind pakt vanaf donderdag 15 decem-

ber een kerstbal en neemt dit mee naar huis. Hierin houden we rekening met hetgeen 

wat de kinderen zelf hebben bedacht en graag willen maken. Het is de bedoeling dat dit 

gerecht door de betreffende leerling wordt verzorgd. Op deze manier verzorgen we 

met de hele klas een diner. Warme hapjes kunnen rond 17.30 uur op school gebracht 

worden. 

 

Afwassen na het diner; Borden en bestek zijn op school aanwezig. Nadat de kinderen 

gegeten hebben, moeten deze afgewassen worden. Alles wordt door de leerkracht ver-

zameld in kratten en we zoeken per klas twee ouders die dit willen afwassen. De scho-

ne vaat kan dan in het krat de dag na het kerstdiner (vrijdag 23 december) weer ingele-

verd worden op school. 



Opruimen kerstversiering; De ochtend na het kerstdiner, 23 december, wordt alle kerstversiering weer 

opgeruimd. Daarbij is het fijn als er een aantal ouders zouden willen helpen met het opruimen van de geza-

menlijke ruimtes.  

Via SocialSchools wordt door de ouderraad gevraagd of u wilt helpen. 

Alvast dank voor degene die hulp bieden! Zo maken we er voor de kinderen weer een mooie kersttijd van.  

 

Foute kersttruiendag  

Vrijdag 23 december is het “foute kersttruiendag” bij ons op school. Alle juffen en meesters komen deze dag 

in een foute kersttrui op school. Kinderen die dit leuk vinden, mogen natuurlijk ook hun kersttrui aandoen. 

Hoe meer foute kersttruien, hoe gezelliger!  
 

Groet van het team en de Ouderraad 

 

Jarigen 

18 december Rens  Gr. 1-2B 

20 december Carmen Gr. 8 

23 december Isa  Gr. 7 

24 december Owen  Gr. 5 

26 december Finn  Gr. 4 

1 januari Yusr  Gr. 5 

6 januari Joey  Gr. 8 

6 januari  Lauren  Gr. 3 

7 januari Rens  Gr. 3 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne verjaardag toegewenst! 

 

Wij wensen jullie allemaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Team Willibrordus 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag  9 januari. 
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