Beste ouders,
Nog een aantal weken, dan hopen we met elkaar stil te staan bij de geboorte van de Heere Jezus.
Voor de tweede keer kan dit helaas niet met u als ouders in de kerk. De kinderen vieren het
kerstfeest in de eigen groep. In de school zijn we al op verschillende manieren bezig met de
voorbereidingen. U ontvangt hieronder een overzicht van de activiteiten.
Kerstkaarten
De komende week maken de groepen 3-8 een prachtige kerstkaart. Deze kaarten sturen we op naar
ouderen in Hedel. Mocht u nog iemand weten die wel een bemoediging kan gebruiken, laat het
gerust aan de leerkracht weten.
Donderdag 16 december, kerstbakjes:
Op donderdag 16 december maken de kinderen een kerstbakje dat ze mee naar huis mogen nemen.
Wilt u eraan denken om deze dag uw kind het volgende mee te geven?
• Een pot
• Een stuk oase (vochtig en afgesloten in een plastic zak)
• Evt. een snoeischaar, graag voorzien van naam
• Kaars
• Versieringen
De school zorgt voor het groen.
Donderdag 23 december, kerstviering:
• Groep 1-2 is 's middags vrij
• Inloop vanaf 18.45 uur, via de eigen ingang. 19.00 uur start de viering in de klassen
• Ongeveer om 20.00 uur mag u uw kind weer ophalen
• Collectedoel: Tijdens de viering op school houden we een collecte voor de stichting Open Doors.
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors
brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft
Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Wilt u uw kind iets meegeven voor de collecte?
Overzicht belangrijke data en tijden:
• 16 december:
kerstbakjes maken voor de groepen 1 t/m 8 en de voorschool
• 23 december:
middag: groep 1-2 vrij
18.45 uur – inloop kerstviering, 19.00 uur – start kerstviering
20.00 uur – ophalen door ouders
(kinderen komen via eigen ingang naar binnen en buiten)
• 24 december:
School begint voor alle leerlingen om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
Hartelijke groeten,
De kerstcommissie

