
 

 Jan Thies is onderdeel van Stichting PrimaAH | primah.org 

 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers,   

  
Betreft: informatie kerstactiviteiten. 
  

De leerkrachten stellen deze week, samen met hun groep, hun kerstdiner 
samen. Volgens traditie verzorgen de ouders van de groep een gerechtje. U kunt 

onderling ruilen, dit hoeft u niet door te geven aan de leerkracht. De lijst met 
gerechtjes ontvang u volgende week van Annemiek. 
 

Opmerkingen/vragen:  

• Zou u, indien u een warm gerecht heeft, zelf een warmhoudplaatje mee willen 
geven?   

• Wilt u bij uw gerecht ook een opscheplepel doen en deze voorzien van een 
naam.  

• De twee ouders die soep maken kunnen eventueel een soeppan lenen bij de 
leerkracht, deze pan kunt u dinsdag 20 december om 8.30 uur uit de hal 
ophalen.  
 

Woensdag 21 december: kerstdiner 

Wanneer starten de groepen? 

De groepen 1 t/m 4 beginnen om 17.30 uur en eindigen om 18.45 uur.   
De groepen 5 t/m 8 beginnen om 17.30 uur en eindigen om 19.00 uur.  
  

Ouders kunnen tijdens het kerstdiner op het schoolplein bij een vuurtje een drankje 
drinken (koffie, chocolademelk, thee of glühwein (zonder alcohol). Het zou leuk zijn, 

als u zelf een hapje meeneemt om te delen met andere ouders. Bij slecht weer 
verhuizen we naar binnen. U kunt na het kerstdiner uw kind(eren) uit de klas halen. 
NB. Graag schalen e.d. na het diner weer meenemen naar huis.  

 

Op de foto met de kerstman  
Na het kerstdiner kunt u van uw kind(eren) een foto maken met de kerstman. De 
groepen 1-2 in het speellokaal en de groepen 3-4 in de grote hal.  

Ook de groepen 5 t/m 8 kunnen op de foto met de kerstman. Dit kan zowel in het 
speellokaal als in de grote hal.  
  

Bord/bestek e.d. 

Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind woensdagmorgen 21 december onderstaande 

spullen in een plastic tas (alles voorzien van naam!) meeneemt voor het 

kerstdiner? Alvast bedankt! 

• Vork, mes, lepel, dessertlepel  
• Bord  

• Mok  
• Plastic champagneglas  

• Soepkom  
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Donderdag 22 december: “foute Kerstruiendag” 

Op donderdag 22 hebben we een “foute kersttruiendag” op school en mogen 
leerlingen – en de juffen en meesters- in een foute kersttrui op school komen.   
  

Vrijdag 23 december: optreden in de kerk  

Vrijdagochtend 23 december hebben de kinderen een kerstprogramma in de Jacobus 

kerk. De kinderen treden daar voor elkaar op en de groepen zijn al druk bezig met 
hun voorbereidingen. Deze optredens zijn alleen toegankelijk voor de kinderen.    

Let op: vrijdag 23 december zijn alle groepen om 12.00 uur vrij.  

  

Kerstbomen  

We hebben dit jaar twaalf prachtige kerstbomen met kluit. Mochten er ouders zijn die 

nog een kerstboom willen, kunnen zij 23 december één gratis afhalen. Na 12.00 uur 
staan deze op het plein bij de vlaggenmast.  
  

 
Met vriendelijke groeten, 

  
  
Namens de kerstcommissie,  

 
Juf Ina  

   
 


