
 

West Terschelling, 11 december 2019 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van het kerstfeest. 

Kerststukjes maken 
Op dinsdagmiddag 17 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 woensdag 18 december vieren we het kerstfeest buiten onze school dit jaar. 
Zie de uitnodiging hieronder voor verdere informatie. 
 
Vrijdag 20 december 
Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie. 
 
Eerste schooldag 2020 
Op maandag 6 januari 2020 hebben wij een studiedag. 
De 1e schooldag voor de kinderen is dinsdag 7 januari. 
 
 
 
Namens, Ineke, Tessa, Janneke, Eke, Sandra, Bineke, Arine, Lizanne, Anouk en mijzelf, 

de or en de mr wensen we iedereen hele fijne feestdagen en tot in 2020! 

mailto:esme.bijlsma@opot.nl


 
 

 

 

        Kerstfeest Prinses Margrietschool 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Woensdag 18 december vieren we ons Kerstfeest. 

Om 17.00 uur wordt u samen met uw kind verwacht op het Brandarisplein. 

Hier krijgt u van 2 leerlingen van groep 8 een route om te lopen. Onderweg 

kunt u genieten van een aantal optredens. 

De wandeling eindigt uiteindelijk bij restaurant Zeezicht. 

We zouden graag willen dat u samen met uw kind(eren) om uiterlijk 17:30 uur 

bij restaurant Zeezicht bent. Dan kan het dus zijn dat u niet alle optredens kunt 

bijwonen. Let daarbij dus tijdens de wandeling op de tijd. Bij Zeezicht mag u 

samen naar binnen om te kijken waar iedereen zit. Alle kinderen zullen gaan 

genieten van een heerlijk Kerstdiner.  

 

Groep 1/ 2/3 kan om 18:30 uur worden opgehaald bij Zeezicht. 

De groepen 4 t/m 8 gaan om 18.20 uur naar een film kijken in het theater 

Westend. Zij kunnen om 20:00 uur worden opgehaald bij het theater. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Prinses Margrietschool 

 

 
 


