Beste ouders/verzorgers,
De school is omgetoverd tot een gezellig kersttafereel dankzij de hulp van veel enthousiaste ouders.
Hartelijk dank voor uw inzet en tijd! In deze brief vindt u alle informatie over de kerstactiviteiten op
school.
We gaan zingen met alle kinderen, de leerkrachten spelen een toneelstuk en er wordt natuurlijk veel
geknutseld. De kinderen maken op woensdag 19 december ook allemaal een kerststukje. Wij hebben
al oase gekocht voor alle leerlingen en zullen zorgen voor groene takken. Wilt u uw kind een bakje
en wat decoratiemateriaal meegeven op deze dag. Een kaars mag maar zal niet worden aangestoken,
er zijn ook leuke “waxinelichtjes” op batterij te koop.
Op donderdag 20 december vieren wij het kerstfeest op school. We gaan gezellig met de kinderen
eten van een buffet dat door ouders (soms samen met de kinderen) is bereid. Er hangen al
intekenlijsten voor gerechten aan de klassendeuren of er zijn met de kinderen afspraken gemaakt.
De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht. Zij nemen dan ook de warme en koude
hapjes mee (bord beker en bestek worden verzorgd door school).
Tijdens het kerstdiner van uw kind is er (ook dit jaar) een activiteit voor de ouders georganiseerd.
Op het plein kunt u met elkaar gezellig bij praten en het glas heffen. Voor glühwein en warme
chocolademelk wordt gezorgd. Wij vragen u om allemaal iets te eten of een ander drankje mee te
nemen om met elkaar van te genieten.
Rond 18.30 uur zal de schoolbel geluid worden. De ouders kunnen dan de school binnenkomen en
hun kind(eren) bij de klas(sen) ophalen. De kinderen blijven in de lokalen totdat de ouders ze komen
ophalen. Vervolgens start de kerstmarkt die in de speelzaal, de gemeenschappelijke ruimtes en de
aula zal worden gehouden. De kinderen hebben daar kraampjes ingericht met zelf vervaardigde
kerstknutsels die ouders kunnen kopen. Alle bedragen zijn van harte welkom. De uiteindelijke
opbrengst is voor een goed doel in onze eigen wijk: De kinderboerderij in het Warandapark. Samen
met enkele kinderen zal de donatie later overhandigd worden.
Op vrijdag 21 december worden de lokalen en de gangen weer opgeruimd en sluiten we met de
kinderen deze periode af. Om 11.45 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 zijn dus de middag vrij.
Namens het hele team van de OBS Bijvanck wensen we u een heel fijne kerstvakantie toe en een
goed begin van 2019. Graag zien we de kinderen op maandag 7 januari weer gezond terug.

Met vriendelijke groet,
De kerstwerkgroep

