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Extra Nieuwsbrief Kerst van o.b.s. de Wezeboom

Kerstworkshops
Donderdagochtend 12
december staat in het teken van
kerst en knutselen. Een van de
workshops is het maken van een
kerstbakje. Hiervoor hebben de
kinderen het volgende van thuis
nodig:
-een bakje of bloempot met natgemaakte oase;
-een kaars;
-versiersels, zoals kerstballen, dennenappels, een
slingertje, kerstfiguurtjes etc.
De kerstbakjes staan bij het kerstdiner op tafel en
kunnen na die tijd meegenomen worden naar huis.
Maandag kiezen de kinderen welke 2 andere
knutselwerken ze gaan maken, mochten er nog spullen
hiervoor van thuis nodig zijn, hoort u dat
maandagmiddag.
Foute-kerstoutfitdag
Ook dit jaar zijn we weer proud to be fout op
donderdag 12 december. Hoe fout mag iedereen zelf
weten: een trui, een jurk, oorbellen, een stropdas,
versierd kersthaar. Leef je uit!
Kerstdiner
Het kerstdiner is op donderdagavond 19 december van
17.00 tot 18.30 uur. Op school zijn bekers, bestek en
borden aanwezig.
Het programma is als volgt:
17.00 tot 17.15 uur: ouders brengen de kind(eren) en
gerecht(en) naar de groep(en);
17.15 uur: ouders vertrekken richting huis. De kinderen,
het team, de OR, MR en klassenouders starten de
kerstviering gezamenlijk in de bibliotheek;
18.15 uur: plein open voor ouders voor een glühwein of
warme chocolademelk;
18.30 uur: kinderen en leerkrachten komen naar buiten.
Eventuele schalen en de kerstbakjes kunnen binnen
opgehaald worden.

Inschrijven gerechten kerstdiner (vanaf maandag 9
december)
Het kerstdiner is dit jaar in twee klassen opgedeeld. De
groepen 1 t/m 4 zitten samen en de groepen 5 t/m 8 zitten
samen. Hierdoor zijn er twee intekenlijsten. U kunt een
voor/hoofd- of een nagerecht maken. In verband met het
bewust omgaan met voedsel vragen wij u om dit jaar voor
(echt) maximaal tien personen een gerecht te maken. Zo
hopen we dat alles schoon op komt!
De intekenlijst van groep 1 t/m 4 hangt bij de kapstokken bij de
hoofdingang. De gerechten mogen gebracht worden naar
het lokaal van groep 3-4.
De intekenlijst van groep 5 t/m 8 hangt in de bibliotheek. De
gerechten mogen gebracht worden naar het lokaal van
groep 5-6.
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle leerlingen op vrijdagmiddag
20 december om 14.00 uur. Alle overgebleven
(kerst)werkstukken kunnen dan mee naar huis genomen
worden. Graag die dag een grote tas (shopper) meenemen.
In verband met een IPC-studiedag verwachten we alle
leerlingen op dinsdag 7 januari weer op school.
Vriendelijke kerstgroet,
Het team van OBS De Wezeboom
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