
West Terschelling, 11 december 2020 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van het kerstfeest.  
Allereerst wordt door onze ouderraad een oliebollenactie georganiseerd. Een fantastisch 
idee, en we hopen natuurlijk dat iedereen deze heerlijke oliebollen koopt! 
Verder willen we Tjalf-Jan Bakker van de Koperwiek in Midsland en Johnny Ronda hartelijk 
bedanken voor de prachtige kerstbomen die we hebben gekregen. 
 

Kerstfeest 
Op donderdag 17 december vieren we het kerstfeest op school, zoals u begrijpt zal het dit 
jaar anders verlopen dan andere jaren. Ook met het organiseren van het kerstfeest op 
school moeten wij ons aan de opgestelde richtlijnen houden. Gelukkig kan het kerstdiner op 
school met wat aanpassingen wel doorgaan. Dit betekent dat we een gezellig diner kunnen 
organiseren voor alle kinderen! 
 
Met de kinderen maken we overdag een voorgerecht op school, het diner wordt verzorgd 
door de ouderraad en op school gebracht. Het dessert is een verrassing voor de kinderen en 
wordt een echt feestje! 
 
Wilt u uw kind(eren) op donderdag een bord, beker en bestek meegeven in een tas voorzien 
van hun naam, zodat we ’s middags al gezellig de tafels in de groepen kunnen dekken. 
 
Tijdsplanning:  

17.00 uur 
17.05 uur 

Kinderen worden op het schoolplein in hun feestkleding opgewacht 
door hun leerkracht. Samen met de leerkracht gaan de kinderen naar 
binnen. 

Tussen  
17.05-18.15uur 

Kerstdiner in de eigen groep. 
Kersttoneelstuk door kinderen voor kinderen. 

18.15 uur De leerkrachten lopen samen met de kinderen naar buiten. 
Ouders wachten buiten het hek hun kind op. 

 
Wilt u uw kind vrijdag 18 december een extra tas meegeven, zodat we alle kerst knutsels 
mee kunnen geven? 
Vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12.00uur vrij en begint de Kerstvakantie. 
De 1e schooldag voor de kinderen in het nieuwe jaar is dinsdag 5 januari 2021. 
 
Namens de OR, de MR, Lizanne, Doortje, Marije, Anouk, Tessa, Ingrid, Janneke, Sandra, 
Arine, Ingrid, Bineke, Esmé, Saskia en Ineke wensen we iedereen hele fijne feestdagen en tot 
in 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team obs Prinses Margrietschool 


