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Beste ouders,
Hieronder nieuws van de Kerstcommissie! Wellicht heeft u ‘m al ontvangen, beter dubbel dan niet.
Kerst 2020
Nog even en het is kerstvakantie en -iets daarvoor-.. Kerstfeest op school.
Door alle Coronamaatregelen zal het dit jaar allemaal wat anders gaan.
Dit jaar gaan wij voor een gezellig kerstontbijt en een fantastische lampionnenoptocht.
Woensdagochtend, 16 december, onder schooltijd zullen we gezellig met de hele school ieder in
zijn eigen klas ontbijten-in-kerstsfeer. Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind een heerlijk
versierde trommel met een lekker ontbijtje mee naar school kan nemen in zijn/ haar broodtrommel.
Denkt u er ook aan dat u uw kind ook bestek meegeeft? Wij zorgen voor de drankjes en de
kerstversiersels er omheen.
Het lijkt ons leuk als uw kind een gezellige kersttrui aantrekt of iets anders feestelijks voor het
ontbijt.
Dit jaar is er geen kerstdiner en geen kerstdisco voor de groepen 6-7-8.
Wat is er wel in de avond? We hebben een sfeervolle lampionnenoptocht georganiseerd. Alle
kinderen hebben op school een lampion gemaakt en krijgen van school een lichtje erin. Natuurlijk
mogen de kinderen zichzelf ook “verlichten”.
Hoe meer lichtjes, hoe mooier de optocht. Let erop dat uw kind warm aangekleed is, want het is
buiten best fris tijdens het lopen.
Deze lampionnen optocht zal plaatsvinden op woensdagavond 16 december van 18.00 uur tot
19.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen om 18.00 op school in de klas zijn en om 19.00 weer
worden opgehaald. Graag op de gebruikelijke plaatsen waar u ook uw kind wegbrengt en ophaalt.
De kinderen zullen niet in een lange optocht lopen, maar per groep met ruimte ertussen en langs
verschillende routes:
Route A
Groep 3
Kl. Dolfijnen
Kl. Vlinders
Groep 7B

samen met ...
Groep 7A
Groep 8A
Groep 8B

van
18.15
18.20
18.25
18.30

tot
18.45
18.50
18.55
19.00

Route B
Groepen 4
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6

7

Route A:
Vanuit school over de Octavialaan, langs de Consultstraat, Hadrianusstraat, Vitruviusstraat en
Fortunaweg naar het schoolplein.

Route B:
Vanuit school over het schoolplein naar de Besjeslaan. Langs het Augustinuspad, Liviuslaan,
Agrippinastraat en Octavialaan terug naar school.

Wanneer u langs de route woont, zou u de tocht nog feestelijker kunnen maken door uw huis extra
te versieren of misschien wat gezellige kerstmuziek zachtjes op de achtergrond te draaien. De
kinderen mogen zelf natuurlijk ook schitterende kleding dragen.
Mocht u langs de route willen staan, wilt dan wel rekening houden met de geldende Corona
afspraken? Let erop dat u niet te dicht en met te veel mensen bij elkaar staat. Geeft u de kinderen
de ruimte om met hun leerkrachten door de straten te lopen. En: Loop zelf niet mee met de optocht.
Wij hopen dat het prachtig weer die avond zal zijn en dat wij de kinderen een heerlijk moment
kunnen bezorgen. Bij een beetje regen zal de optocht doorgaan.
Met vriendelijke kerstgroeten,
De Kerstcommissie.

