
 

West Terschelling, 10 december 2021 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van het kerstfeest.  
Ook dit jaar wordt door onze ouderraad een oliebollenactie georganiseerd, informatie 
hierover ontvangt u volgende week. Fantastisch, en we hopen natuurlijk dat iedereen deze 
heerlijke oliebollen koopt! 
Verder willen we onze ouderraad bedanken voor het in kerstsfeer brengen van de school. 
 
Dit jaar vieren we opnieuw kerst met de kinderen in de klassen, zonder ouders.  
Vanwege de avond-lockdown hebben we dit jaar een kerstontbijt.  
Helaas bestaat enige onduidelijkheid over wanneer de kerstvakantie gaat beginnen en 
daarom hebben wij een plan A en B bedacht. Vooralsnog gaan wij uit van Plan A. 
 

Plan A Kerstviering woensdag 22 december 
 
De school start deze dag om 8.00 uur (brengen om 7.50 uur). Dan is het nog lekker donker 
en kunnen we genieten van de lichtjes in de school. Het ontbijt wordt verzorgd door de 
ouderraad en het team. De kinderen en de leerkrachten komen in feestkleding naar 
school. De school is om 13:45uur uit. 
(Graag dinsdag 21 december aan uw kind een bord, beker en bestek meegeven, voorzien 
van naam in een tas) 
 
Kerstdisco 
Na het kerstontbijt gaan de kinderen met de bus naar Midsland. Alle groepen mogen in 
hun feestoutfit dansen in de soos van SJT met hun eigen klas. 
Daarna gaan we weer naar school en is er in de eigen klas een gezellig 
kerstfeestprogramma. 
 
Start kerstvakantie 
Donderdag 23 december zijn de kinderen om 14.15uur vrij en begint de vakantie. 
De 1e schooldag voor de kinderen in het nieuwe jaar is dinsdag 11 januari 2022. 
 

Plan B Kerstviering woensdag 15 december 
 
Indien de kerstvakantie een week vervroegd wordt, dan volgen wij plan B. 
Hetzelfde programma als in plan A. 
(Graag dinsdag 14 december aan uw kind een bord, beker en bestek meegeven, voorzien 
van naam in een tas) 
 
Start kerstvakantie 
Vrijdag 17 december zijn de kinderen om 14.15uur vrij en begint de vakantie. 
De 1e schooldag voor de kinderen in het nieuwe jaar is dinsdag 11 januari 2022. 



  
Op de persconferentie van dinsdag 14 december a.s. wordt duidelijk of het Plan A of B 
wordt. U wordt op de hoogte gehouden van onze feestelijke activiteiten in de groepsapp 
door de leerkracht van uw kind. 
 
Verder gaan we volgende week knutselen en hebben de kinderen een schoenendoos/doos 
zonder deksel nodig. Als uw kind van thuis kerstspulletjes kan meenemen is dit fijn, zodat er 
een gezellig kerstkamertje gemaakt kan worden in de doos.  
Graag de spullen maandag 13 december meegeven aan uw kind naar school. 
 
Als laatste, vrijdag 17 december vinden we het leuk om een kerst-truien-dag te organiseren. 
Dus iedereen die dag (als je hebt) een gezellige, warme kersttrui aan. Een onesie of een leuk 
feestpak kan natuurlijk ook! 
 
Namens de OR, de MR, Lizanne, Esmee, Kees, Anouk, Tessa, Ingrid B., Janneke, Sandra, 
Arine, Ingrid S., Bineke, Esmé, Vera, Saskia en Ineke wensen we iedereen hele fijne 
feestdagen en tot in 2022! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team obs Prinses Margrietschool 
 
 
 
 

   


