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Beste ouders / verzorgers, 

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van het kerstfeest. 

Kerststukjes maken 
Op dinsdagmiddag 19 december gaan we om 13.30 uur met alle kinderen kerststukjes 
maken. 
 
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die ons willen helpen met het maken van de 
kerststukjes. 
Wilt u helpen, dan kunt u dit aan de leerkracht van uw kind doorgeven of via de email 
esme.bijlsma@opot.nl  
 
Wilt u op deze dag aan uw kind het volgende meegeven in een tas: 
-Een bloempot, oude klomp o.i.d. als bakje en groen. 
-Een bakje met het stuk oases dat uw kind heeft meegekregen. Graag de oases thuis alvast 
vochtig maken.(4 uur in een emmer water plaatsen) 
-Indien u nog materialen heeft, kunt u deze ook meegeven. 
Hierbij kunt u denken aan kleine spullen die gebruikt kunnen worden in het kerststukje: 
kerstballen, nep paddenstoelen, kerst slinger / kralenketting, etc. 
-Een kaars. 
 
 
Kerstfeest 
Op donderdag 21 december vieren we het kerstfeest in onze school dit jaar. 
 
We vragen u om samen met uw kind een gerechtje te maken voor ongeveer 4/5 personen. 
Bij de deur van de klas hangt een intekenlijst waarop iedereen kan noteren wat voor lekkers 
u samen gaat maken. Zo vullen we een heerlijk buffet. 
De ouderraad zorgt natuurlijk weer voor een spectaculair dessert. 
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17.00 uur Kinderen naar hun groep brengen 
Gerechten in de klas neerzetten 

17.15 uur Surprise act voor de kinderen  door team 

17.30 uur Kerstdiner in de eigen groep 

18.20 Ouders welkom in de hal  (warme chocomel aanwezig) 
Kinderen zingen op de trap 

18.45 uur Einde kerstviering 

 
Vrijdag 22 december 
In de kerstvakantie krijgen alle lokalen met een gele vloer een nieuwe beschermlaag. 
Hiervoor moeten alle lokalen leeggehaald worden. 
Dit gebeurt op vrijdagmorgen. Daarom gaan we met de kinderen op stap. 
De groepen 5 t/m 8 gaan naar de film in het Westend theater van 9.30 tot 11.30 uur 
De groepen 1 t/m 4 gaan naar het CNL. Hier bezoeken ze het museum, helpen mee om de 
kerstboom te versieren en ze kijken ook een film in de bioscoop daar. 
 
Om 12.00 uur zijn alle kinderen  terug op school en  begint de kerstvakantie. 
 
Eerste schooldag 2018 
Op maandag 8 januari 2018 hebben wij een studiedag. 
De 1e schooldag voor de kinderen is dinsdag 9 januari. 
 
 
Namens, Ineke, Tessa, Janneke, Eke, Vera, Nicole, Sandra, Bineke, Arine, mijzelf, de or en de 

mr wensen we iedereen hele fijne feestdagen en tot in 2018! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Esme Bijlsma 
Locatie directeur 
 
 

 


