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Nieuwsbrief         8 december 2022 
2022-2023/09 
 
Beste ouders, 
 
Inhoud:  -      Winter3daagse - Voedselbank 

- Kerststukjes 
- Kerstviering 

 
Winter3daagse - Voedselbank 
Ook dit jaar willen wij een bijdrage geven aan de Winter3daagse van de ATOS.  
Sommige kinderen hebben al één of meer lang houdbare producten meegebracht voor de Voedselbank. 
Wilt u ook iets meegeven? Bijvoorbeeld rijst, pasta, soep in blik of zak, saus in pakje/zak, 
pannenkoekenmix, groente in pot of blik of bijvoorbeeld thee, koffie, pak drinken, zeep, douchegel, 
tandpasta of wasmiddel. Op 13 december worden de kratten weer opgehaald. 
 
Kerststukjes 
We willen met alle kinderen op maandag 19 december een kerststukje maken. 
We hebben veel onbreekbare versieringen nodig zoals kleine dennenappels, 
paddenstoelen, slingertjes. We verzamelen dit zodat de kinderen uit de 
materialen kunnen kiezen en een mooi kerststukje kunnen maken. Wilt u iets 
meegeven voor een ander kind? Natuurlijk kunt u later ook iets meegeven aan uw 
eigen kind. Er staat een doosje op het podium om alle versieringen in te 
verzamelen. 
 
Kerstviering 
Over twee weken vieren we Kerst. Het thema is: Een nieuw begin. 
Kc Margriet is dit onderwijsjaar gestart met veel nieuwe gezichten. Na de eerste weken en maanden zijn we 
inmiddels gewend en aangekomen bij de Adventstijd, de weken voor Kerst.  
Hopelijk beleven we dit jaar de Kerstviering op locatie. De afgelopen twee jaar was het onderwijs immers 
dicht de week voor Kerst. 

 
Kerstviering peuters 
We vieren met de peuters het Kerstfeest op donderdagochtend 
22 december. U ontvangt nog informatie. 
 
Kerstviering groep 1 t/m 8 
De Kerstviering  voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 zal plaatsvinden 
op donderdagavond 22 december, van 17:45-19.15 uur. 
 
 



 

Kerstviering groep 1 t/m 8 
Tijdens de viering in de klas eten en drinken we met elkaar. We vinden het fijn als ieder kind wat lekkers 
meebrengt. Binnenkort krijgt u meer informatie. We zullen natuurlijk ook stilstaan bij de Kerstgedachte, het 
Kerstverhaal vertellen en Kerstliederen zingen met elkaar. 
 
De kinderen mogen om 17.45 uur het eten in de klas brengen. Ouders mogen even buiten wachten achter 
het hek, zodat ze de opening van de viering (op het plein) kunnen zien om 17.50 uur. Om 18.00 uur start de 
viering in de klas. Ongeveer 19.15 uur is de viering afgelopen. Alleen de kleuters mogen binnen opgehaald 
worden. 
 
Donderdag 22 december 
17:45 uur kinderen mogen met eten naar binnen verzamelen daarna in de hal. 
17.50 uur start lichtjestocht over het plein. 
18.00 uur start viering in de klas  
19.15 uur einde viering en ophalen voor 19.30 (let op: kleuters binnen ophalen) 
 
 
 
Volgende Nieuwsbrief: dinsdag 20 december 2022 
 
Agenda 
 

Maandag 19 december 2022 Kerststukjes maken 

Donderdag 22 december 2022 Kerstviering 

Maandag 26 december 2022 – 
vrijdag 6 januari 2023 

Kerstvakantie 

Maandag 16 januari 2023 Vergadering Ouderraad  

Maandag 23 januari 2023 Studiedag leerkrachten 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij 
De Peuterspeelgroep is open 

Donderdag 26 januari 2023 Nationale voorleesdag 

 


