
                          

                                                                                                        Midsland, 9 december 2020 

Beste ouders / verzorgers, 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van het kerstfeest. 

De ouderraad heeft maandagavond de school versierd en midden in de hal staat een mooie 

kerstboom die we van de Koperwiek hebben gekregen. 

We maken op school allerlei kerstkaarten, voor onszelf en ook voor andere mensen. De 

kerstkaarten worden door kinderen bezorgd op diverse adressen. 

 

Kerststukjes maken 
Op woensdagmiddag 16 december gaan we met alle kinderen kerststukjes maken.  
Wilt u vanaf maandag 14 december aan uw kind het volgende meegeven in een tas met 
naam: 
-Een bloempot, oude klomp o.i.d. als bakje, oase en groen. 
-Graag de oase thuis alvast vochtig maken. (4 uur in een emmer water plaatsen) 
-Indien u nog andere leuke kerstbakjesversiering heeft, kunt u deze ook meegeven. 
-Een lichtje. 
 
Kerstviering donderdag 17 december 
Dit jaar vieren we kerst met de kinderen en de leerkrachten en niet met z’n allen. Dat vinden 
we jammer want het was heel gezellig vorig jaar in de hal. Wij vonden het zo’n mooi idee; 
kerst vieren en lekker eten met elkaar. 
De ouderraad heeft met ons gekeken naar wat wel mogelijk is en zo hebben we samen een 
mooie viering voorbereid. 

17.15 uur Kinderen komen op school via hun ‘eigen ingang. 
U mag uw kind via het schoolplein naar zijn/haar eigen ingang brengen. 
Groep 1/2 via de openslaande deuren op het grote plein. 
Groep 3/4 via de openslaande deuren onder de trap. 
Groep 5/6 via de hoofdingang naar binnen. 
Groep 7/8 via de trap op het grote plein. 

17.30 uur Start kerstviering in de hal met alle kinderen en leerkrachten. 
Alle kinderen mogen in hun mooiste feestkleding of ‘foute ‘ kersttrui naar 
school komen. Een heuse modeshow zal plaatsvinden in de hal voor wie dat 
wil. 
Elke groep levert een muzikale bijdrage aan de viering. 
We zullen een filmpje van de viering maken en dat ’s avonds aan u sturen. 

18.00 uur Kerstdiner in de eigen groep.  
U hoeft geen bord, bestek e.d. mee te geven, wij hebben voor alles gezorgd. 

18.45 uur Kinderen van groep 1 t/m 4 worden opgehaald bij de ingang van de groep. 
Denkt u a.u.b. om  voldoende afstand tussen elkaar. 

18.50 uur Groep 5 t/m 8 gaat een kerstfilm kijken in de speelzaalbioscoop. Ze mogen 
hiervoor ’s ochtends al kussens e.d. meenemen. We maken de bioscoop dan 
al in orde. 

20.30 uur Groep 5 t/m 8 kan worden opgehaald bij de eigen ingang 



 

 
  
Vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en begint de kerstvakantie. 
De 1e schooldag voor de kinderen in het nieuwe jaar is dinsdag 5 januari 2021. 
 
 
Namens het hele team, de Ouder- en de Medezeggenschapsraad wensen we iedereen fijne  

feestdagen met elkaar en tot in 2021! 

 
Met vriendelijke groet, 

Team ’t Hunnighouwersgat 
 
 
 

 


