Kerstfeest op de Johannesschool:
Het sinterklaasfeest is nog in volle gang, maar toch willen wij u nu al informeren over het kerstfeest.

Gerechten voor het kerstdiner:
Vanaf maandag 12 december zal bij de ingang van de groepen een
intekenlijst hangen voor het kerstdiner. Als u of uw kind hierop intekent is
het de bedoeling dat er op de lijst een gerecht genoteerd wordt dat u
thuis klaar maakt (ongeveer 10-tot 15 porties). Op de lijst ziet u
onderscheid in: warme/koude gerechten, fruit enz. waaruit u kunt kiezen.
Zo willen we bereiken dat er een goede verdeling komt. Het is de
bedoeling dat dit gerecht op de avond van het kerstdiner mee naar school genomen wordt. Vanaf
17.15 uur kan het gerecht in de klas gebracht worden. We stellen het bijzonder op prijs als u een
onderdeel van het diner voor uw rekening neemt. Namens de kinderen alvast heel hartelijk bedankt
voor uw kook/koopkunst. 

Kerststukjes maken.
Op dinsdag 20 december gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 kerststukjes maken. Hiervoor is
kerstgroen nodig. Heeft u de mogelijkheid om hulsttakken,
naaldboomtakken of andere ‘groene’ takken die geschikt zijn voor in
kerststukjes mee te nemen, wilt u dit dan melden bij de leerkracht en
aangeven wanneer u deze takken op school brengt. Alvast bedankt.
Voor het kerststukje moeten alle kinderen een bakje met natte oase (dat al
een paar uur in het water heeft gelegen) meenemen, wat kerstversierselen
en wat kerstgroen.
Kerstdiner
Op woensdag 21 december vindt het kerstdiner plaats. Voor alle ouders wordt buiten op de
speelplaats van de groepen 1/2 een glaasje glühwein geserveerd. Vanaf 17.15 mogen de kinderen
naar binnen om hun gerechten neer te zetten. Om 17.30 vindt een gezamenlijke start plaats met heel
de school. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas. De school zorgt voor bestek, een bord en
een beker. Om 18.45 wordt het kerstdiner van de groepen 1 t/m 4 afgerond, bij de groepen 5 t/m 8
om 19.00.
Kerstviering in de kerk
Op vrijdag 23 december houden wij een gezamenlijke kerstviering voor de groepen 1 t/m 8 in de
Johannes de Dooperkerk. De viering wordt gehouden van 10.00 tot 11.00. U bent van harte
uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn! De kinderen lopen vanuit school naar de kerk en na
afloop van de viering weer terug.

Opruimen kerstversiering
Op vrijdag 23 december om 8.30 uur willen wij alle kerstversieringen weer
opruimen. Hierbij vragen wij ook weer uw hulp. U kunt zich opgeven door een
mailtje te sturen naar ov@johannesschoolpijnacker.nl
of door u aan te melden bij de leerkracht van uw kind.
Tevens is het handig als u uw kinderen een tas of plastic zak meegeeft om de
kerstknutsels in te kunnen doen.
’s Middags om 12.00 begint de kerstvakantie.

Alles nog even op een rijtje:
- intekenen gerechtje voor het diner,
- extra kersttakken meenemen,
- 20 december materiaal meenemen voor een kerststukje.
- 23 december tasje of plastic zak meenemen.
We rekenen op een sfeervol en gezellig kerstfeest. Op voorhand bedanken we u hartelijk voor uw
inzet, hulp en gezelligheid.
Met vriendelijke groet namens de werkgroep KERST,

