
                          

                                                                                                        Midsland, 8 december 2021 

Beste ouders / verzorgers, 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van het kerstfeest. De ouderraad heeft buiten de boom 

verlicht en  in de hal kerstversiering aangebracht en opgehangen. Wij zijn al helemaal in 

sfeer hierdoor. 

Er bestaat enige onduidelijkheid over wanneer de kerstvakantie gaat beginnen en daarom 

hebben wij hebben wij een plan A en B. 

   

Kerststukjes maken maandag 20 december 
Wilt u op die dag 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 woensdag 22 december 
Dit jaar vieren we opnieuw kerst met de kinderen in de klassen, zonder ouders.  
Vanwege de avond-lockdown hebben we dit jaar een kerstontbijt. De school start die 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 ouderraad/team. De kinderen  
en juffen komen in feestkleding naar school. De school is om 14.00 uur uit.  
 
Kerstfoto 
Alle kinderen worden die dag in hun feestkleding op de foto gezet in een kerstachtige 
omgeving door Anno Smit, de vader van Maud en Amber. De foto krijgt u van ons en is een 
cadeautje van de ouderraad. 
 
Kerstdisco 
Alle groepen mogen in hun feest-outfit dansen in de soos van SJT met hun eigen klas.  
Verder is er in de eigen klas een aangepast kerstfeestprogramma de hele dag. 
 
Start kerstvakantie 
Donderdag 23 december zijn de kinderen om 14.15 uur vrij en begint de vakantie. 
De 1e schooldag voor de kinderen in het nieuwe jaar is dinsdag 11 januari 2021 
 
Plan B.  
Indien de kerstvakantie een week vervroegd wordt, dan volgen wij plan B. 
In dit plan hebben wij kerststukjes maken gepland op woensdagmiddag 15 december en het 
kerstfeest op donderdag 16 december. In dit plan is vrijdag 17 december de laatste 
schooldag tot 14.15u en begint de vakantie dan. Wilt u hiermee rekening houden bij het 
verzamelen van materiaal voor kerststukjes en feestkleding? 
Dus als er op de persconferentie van dinsdag 14 december wordt gezegd dat het onderwijs 
een week extra kerstvakantie krijgt dan moeten de kinderen de volgende morgen alle 
spullen voor het kerststukje meenemen naar school. 



 
Op dit moment gaan wij uit van plan A 
 
Plan A  maandag  22-12 kerststukjes maken en woensdag 22-12 kerstviering 
Plan B woensdag 15-12 kerststukjes maken en donderdag 16-12 kerstviering 
 
 
Namens het hele team, de Ouder- en de Medezeggenschapsraad wensen we iedereen fijne  

feestdagen met elkaar en tot in 2022! 

 
Met vriendelijke groet, 

Team ’t Hunnighouwersgat 
 
 
 
 
 
 

 


