Kerstactiviteit dinsdagmiddag 18 december
Alle kinderen hebben zelf mogen bedenken welke kerstactiviteit ze graag zouden
willen doen. Daar hebben wij een programma van gemaakt voor groep 1 t/m 3 en
groep 4 t/m 8. De activiteiten zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag van ongeveer
12.00 uur tot 14.15 uur.
In de groepen 1 t/m 3 kunnen zouden we graag een aantal hulpouders inschakelen.
U kunt zich opgeven via onderstaand strookje.

Programma Kerstviering donderdag 20 december
De kinderen gaan van 8.30 uur – 12.00 uur naar school
Alle kinderen ’s middags VRIJ!
17.25 uur worden de kinderen op school gebracht.
17.30 uur start de kerstviering in de klas
Groep 1 t/m 3 + groep 8 Schoolstraat
Groep 4 t/m 7
Herenweg
Groep 1 t/m 7 eet in eigen klas + eigen activiteit
Groep 8 eet in speellokaal + voorbereiden “kerstster-activiteiten”
Het eten voor de kinderen bestaat dit jaar uit kerstbrood en broodje worst.
Vanaf 17.30 zijn ouders welkom op het plein van de Schoolstraat. Hier is de herberg
voor een hapje en een drankje en er is muziek. De koffie en thee is gratis, voor de
soep (keuze uit twee), chocolademelk en broodje hamburger wordt een kleine
vergoeding gevraagd.
Voor het opzetten en afbreken van de partytenten kunnen we wel enige hulp
gebruiken. U kunt zich opgeven via onderstaand strookje.

Ongeveer 18.00 uur gaan de kinderen van groep 4 t/m 7 naar Schoolstraat
18.15 uur geven de kinderen een kort kerstoptreden.
18.30 uur start de kerstwandeling. Groep 8 verzorgt “kerstster-activiteiten” langs de
route. (zie bijlage)
Wij hebben de gezinnen ingedeeld in groepjes van ongeveer 20 personen. De
groepjes vertrekken op het tijdstip dat wordt omgeroepen. Er zijn twee routes. Wij
versturen de indeling maandag a.s. per mail.
Na de kerstwandeling is er nog de gelegenheid gezellig samen te komen op het plein
van de Schoolstraat.

Vrijdag 21 december
Groep 1 t/m 3
8.30 -10.00 uur gelegenheid voor het ophalen van
werkjes. Kinderen vrij.
Groep 4 t/m 8
Einde schooldag 12.00 uur

Opgave hulpouders. U kunt het ingevulde strookje inleveren bij de leerkracht of mailen
via info@detwirrewyn.nl

Naam:…………………………………………………….
0 ik wil wel helpen bij het kerstcircuit groep 1 t/m 3 op dinsdag 12.00 – 14.15 uur
0 ik wil wel helpen bij het klaarzetten van de kerstwandeling
donderdag 16.00 – 1700 uur
0 ik wil wel helpen bij het plaatsen van de partytenten donderdag 17.00 uur
0 ik wil wel helpen bij het opruimen van de partytenten donderdag 21.00 uur

