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Rotterdam 7 december 2020,
Beste ouders/verzorgers,
Op school gaan we dit jaar natuurlijk een (door corona aangepast) kerstfeest vieren.
Dit kerstfeest begint al op dinsdagmiddag 15 december. We gaan dan door de hele
school kerst knutselen.
Bij het kerst knutselen maken we ook een kerststukje. Wilt u voor het kerststukje uw kind een
lange kaars meegeven?
Wij hebben decoratie voor alle kinderen, maar heeft u thuis nog decoratie waarmee de
kerststukjes versierd kunnen worden, dan zijn we daar heel blij mee.
Op woensdag 16 december mogen de kinderen in hun mooiste kerstfeestkleding naar school
komen. Op deze dag houden wij de normale schooltijden aan.
Rond 11.30 houden wij een gezellige high-tea in de klas.
Omdat er geen ouders in de school mogen komen, vragen wij u om iets aan uw kind mee te
geven:
Voor groep 1 t/m 3:
Wilt u een pakje drinken in de schooltas van uw kind stoppen en een aantal verpakte
lekkernijen.
Voor groep 4 t/m 8:
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 gaat het inschrijven op dezelfde manier als de afgelopen
jaren.
Vanaf 8 december hangt er een lijst in de klas waarop de kinderen in kunnen schrijven wat
zij mee zullen nemen.
Bij deze leerlingen kan het iets lekkers te eten zijn, maar ook pakjes drinken.
Vanwege de corona-maatregelen is het dit jaar alleen mogelijk om verpakte etenswaren mee
te nemen.
U kunt hierbij denken aan: zakjes smoeltjes, doosjes smarties, kleine verpakte chocolaatjes,
verpakte wafeltjes , zakjes chips
Bij het drinken zijn wij heel blij met verschillende pakjes drinken.
Het hoeft niet veel te zijn. Wanneer iedereen een aantal verpakte etenswaren meeneemt
kunnen we er met de kinderen een leuk kerstfeest van maken.
Naast De high-tea besteden wij natuurlijk ook aandacht aan het kerstverhaal en de
kerstgedachte.
We gaan er met elkaar een leuk kerstfeest van maken.
Groetjes van de kerstcommissie

