
 

Vrijdag 12 decemberVrijdag 12 decemberVrijdag 12 decemberVrijdag 12 december    

Bezoek kerststal kleuters 
    

Woensdag 17 decemberWoensdag 17 decemberWoensdag 17 decemberWoensdag 17 december    

Kerststukjes maken (zelf Kerststukjes maken (zelf Kerststukjes maken (zelf Kerststukjes maken (zelf 

spullen meenemen)spullen meenemen)spullen meenemen)spullen meenemen)    
 

Woensdag 17 decemberWoensdag 17 decemberWoensdag 17 decemberWoensdag 17 december    

Bord, beker , bestek en Bord, beker , bestek en Bord, beker , bestek en Bord, beker , bestek en 

een glazen potje meeeen glazen potje meeeen glazen potje meeeen glazen potje mee----

nemen naar school nemen naar school nemen naar school nemen naar school (graag 

in tas voorzien van naam)    

Donderdag 18 decemberDonderdag 18 decemberDonderdag 18 decemberDonderdag 18 december    

Kerstviering  

(onder schooltijd) 
 

Donderdag 18 decemberDonderdag 18 decemberDonderdag 18 decemberDonderdag 18 december    

Kerstdiner 17.30 - 18.30 uur 

Deur open om 17.15 uur 

Kerstmuziek met drankje 

op schoolplein 

18.30 - 19.00 uur 
 

Vrijdag 19 decemberVrijdag 19 decemberVrijdag 19 decemberVrijdag 19 december    

Kerstversiering opruimen 

8.30 uur 

Agenda  

9 december 

Extra kersteditie Willeke en Wil 
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Sinterklaas is het land uit en dat  

betekent dat we ons de komende twee 

weken gaan voorbereiden op het  

Kerstfeest. In de klassen horen we  

uiteraard het kerstverhaal uit de bijbel. 

Dit jaar is het thema ‘De herberg’.  Jozef 

en Maria vonden geen plek in de  

herberg. Tijdens de kerstviering horen 

we over een freule, die vermomd als 

zwerfster onderdak probeert te krijgen 

bij haar eigen kasteel. De gastvrijheid 

van haar personeel wordt zo op de 

proef gesteld.  

 

Op woensdag 17 decemberwoensdag 17 decemberwoensdag 17 decemberwoensdag 17 december  gaan alle 

Wilgenkinderen  een kerststukje maken. 

De spullen hiervoor nemen de kinderen 

zelf mee: bakje met oasis, kaars of waxi-

nelichtje, takjes  groen en versiering . 

Voor groep 5 t/m 8  een  snoeischaar 

voorzien van naam. 

 

De kerstviering en het kerstdiner staan 

gepland voor donderdag 18 donderdag 18 donderdag 18 donderdag 18     

decemberdecemberdecemberdecember. De viering gaat onder 

schooltijd plaatsvinden. Het kerstdiner 

is natuurlijk ’s avonds van 17.30 uur tot 

18.30 uur.  Om 17.15 uur gaat de deur 

open. Het is weer de bedoeling dat 

iedereen een gerechtje meeneemt.  

Net als ieder jaar kunt u weer een  

kerstbal, waar een gerechtje op staat, 

uitkiezen. 

 

Na het kerstdiner wordt ieder Na het kerstdiner wordt ieder Na het kerstdiner wordt ieder Na het kerstdiner wordt ieder 

kind door zijn/haar eigen kind door zijn/haar eigen kind door zijn/haar eigen kind door zijn/haar eigen     

ouder(s) uit de klas opgehaald.ouder(s) uit de klas opgehaald.ouder(s) uit de klas opgehaald.ouder(s) uit de klas opgehaald.  

Daarna  is iedereen van harte Daarna  is iedereen van harte Daarna  is iedereen van harte Daarna  is iedereen van harte     

welkom  op het schoolplein, welkom  op het schoolplein, welkom  op het schoolplein, welkom  op het schoolplein, 

waar we samen van een drank-waar we samen van een drank-waar we samen van een drank-waar we samen van een drank-

je en sfeervolle kerstmuziek je en sfeervolle kerstmuziek je en sfeervolle kerstmuziek je en sfeervolle kerstmuziek 

kunnen genieten!kunnen genieten!kunnen genieten!kunnen genieten!    

Schooljaar 2014-2015  

Extra editie, 9 december 2014 

Elk jaar rond Kerstmis delen leerlingen kerstkaartjes aan elkaar uit. Dit 

jaar willen we hier als school een eigen organisatievorm voor kiezen. 

Elke leerling mag 1 kaartje voor de hele groep meenemen. Deze 

kaartjes worden op een leuke wijze in de groep opgehangen. Wil uw 

kind meer kaartjes versturen? TNT helpt u graag! 

Voor we aan de kerstvakantie  
kunnen beginnen, gaan we eerst 
nog alle kerstversiering opruimen.  
Helpt u ook mee? Helpt u ook mee? Helpt u ook mee? Helpt u ook mee?     
We starten vrijdag 19 december 
om 8.30 uur. 

Zoals u heeft kunnen zien is Zoals u heeft kunnen zien is Zoals u heeft kunnen zien is Zoals u heeft kunnen zien is     

maandagavond 8 december met een maandagavond 8 december met een maandagavond 8 december met een maandagavond 8 december met een 

groep enthousiaste ouders de school groep enthousiaste ouders de school groep enthousiaste ouders de school groep enthousiaste ouders de school 

in kerstsfeer gebracht. We willen in kerstsfeer gebracht. We willen in kerstsfeer gebracht. We willen in kerstsfeer gebracht. We willen     

iedereen die geholpen heeft heel iedereen die geholpen heeft heel iedereen die geholpen heeft heel iedereen die geholpen heeft heel 

hartelijk danken!hartelijk danken!hartelijk danken!hartelijk danken!    

Tevens hebben we dit jaar extra Tevens hebben we dit jaar extra Tevens hebben we dit jaar extra Tevens hebben we dit jaar extra 

kerstversiering gekregen van een kerstversiering gekregen van een kerstversiering gekregen van een kerstversiering gekregen van een     

bedrijf. Ook daarvoor nog onze dank!bedrijf. Ook daarvoor nog onze dank!bedrijf. Ook daarvoor nog onze dank!bedrijf. Ook daarvoor nog onze dank! 

Vandaag hebben we een 

‘geplande’ ontruimingsoefening 

gehouden (voorbereid en met 

jassen aan). Alle teamleden en  

leerlingen weten in geval van  

calamiteiten waar ze de school uit 

gaan en waar ze verzamelen. Later 

in het schooljaar volgt een 

‘ongeplande’ oefening. 


