
 
Kerstflits                                                                 

Kerst 2018 

Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje, de advent is begonnen en dat betekent dat Kerstmis voor de deur staat. Dat 

vieren we natuurlijk gezellig met elkaar op school. De kerstbomen worden samen met de kinderen versierd, er worden 

kerststukjes gemaakt en natuurlijk gaan we naar de kerk voor de jaarlijkse kerstviering. We sluiten het jaar af met een 

kerstdiner op school voor de kinderen en tegelijkertijd een fijne kerstborrel voor ouders/verzorgers.  

Het team van de Bomans heeft er zin in! In deze Kerstflits vindt u alle informatie die van belang is voor de laatste twee 

weken van het jaar. Heeft u nog vragen, bent u altijd welkom bij de leerkracht van uw kind(eren). Voor nu wensen we 

iedereen hele fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe. De kerstvakantie begint voor de kinderen op donderdag 

20 december We zien iedereen graag gezond en wel weer terug op maandag 7 januari 2019. 

 

Kerstviering 

Op dinsdag 18 december vieren we het kerstfeest met elkaar in de kerk. Enkele kinderen van onze school zullen het 

verhaal van Nenna na spelen.  

Nenna en de herdersfluit horen dat iedereen meetelt, groot én klein. Nenna wil graag een 

echte herder worden, maar herder Lev vindt haar veel te klein. Als ze op een dag wakker 

wordt, is Nenna helemaal alleen met de schapen. Waar zijn de herders gebleven? Nenna gaat 

op zoek, de kudde neemt ze mee. Onderweg oefent ze het Lammetjeslied op Igors 

herdersfluit. Na een spannende dag komt ze ’s avonds aan bij een stal. Nenna hoort een 

baby’tje huilen… En wie vindt ze nog meer?  

Het thema van onze viering zal “erbij horen” zijn. U als ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, 

tantes en ooms etc. zijn ook van harte welkom in de kerk, om zo het kerstfeest samen met ons te vieren. De kinderen 

zitten bij hun groep vooraan in de banken.  

 

Ouders en andere belangstellenden zitten achter de klassen. Graag uw 

medewerking hierbij, zodat de leerkrachten goed zicht hebben op hun eigen klas en 

alle kinderen het kerstspel kunnen zien. De deuren gaan om 12.50u open. De 

kerstviering is om 14.00u afgelopen. Na de viering worden de leerlingen vanuit de 

kerk door de ouders/verzorgers opgehaald. De kinderen van de opvang lopen met 

de leerkrachten terug naar school waar zij om 14.30u worden opgehaald. 

 

 

 

 

 



Kerststukjes maken 

Op woensdag 19 december ruikt heel de school naar kerst! In iedere groep maken de kinderen een mooi kerststukje 

dat zal schitteren op tafel tijdens het kerstdiner. De kinderen hebben hiervoor een bakje gevuld met nat oase, mooie 

versiersels, een kaars en wat groen (conifeer/dennentakken etc.) nodig. Kunt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op 

maandag 17 december deze spullen meegenomen heeft naar school?  Graag in een plastic tas met de naam van uw 

kind erop inleveren bij de leerkracht. Als u thuis extra kerstgroen van snoeiafval heeft, dan houden wij ons aanbevolen. 

U kunt dit achterlaten in een doos bij juf Yvonne. Hulpouders kunnen zich opgeven bij de groepsleerkracht. 

 

 
Voedselbank 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de actie voor de voedselbank. Vanaf maandag 10 tot en met  

woensdag 19 december kunnen leerlingen houdbare producten inleveren bij hun leerkracht.  

Hierbij kunt u denken aan: 

*Koffie/thee/suiker 

*Rijst/macaroni/spaghetti/mihoen/enz. 

*Crackers /ontbijtkoek/beschuit/enz. 

*Groenten/fruit in blikjes of potten 

*Potten jam/pindakaas/chocopasta/pastasauzen/enz. 

*Kippensoep/groentesoep/bouillon in blikken of potten 

*Non-food  

Voor meer suggesties kunt u kijken op www.voedselbank.nl  

Kerstdiner 

Woensdagavond 19 december genieten alle groepen van 17.30u tot 18.30u van een gezellig kerstdiner.  

Met je mooiste kleren aan, samen zijn en genieten van lekkere hapjes! Het is leuk als u samen met uw kind(eren) hapjes 

klaarmaakt. U kunt op de lijst bij de deur van de klas aangeven wat u gaat maken.  

De gerechten kunnen op woensdag 19 december vanaf 17.25u naar binnen worden gebracht.  

Er is géén mogelijkheid om eten op te warmen. U kunt eventueel wel zelf een warmhoudplaatje meenemen om 

gerechten warm te houden. Voor ouders is het mogelijk om op school te blijven, u bent van harte welkom op de 

kerstborrel.  

 

                                                    

http://www.voedselbank.nl/

