
Het Sinterklaasfeest is nog maar net achter de rug, maar op school zijn we ons alweer aan het voorbereiden op het 

kerstfeest. Intussen is de school alweer helemaal in kerstsfeer gebracht. 
 

Maandag 16 december willen we, traditiegetrouw, weer met alle kinderen van de school kerststukjes maken. Dit 
gebeurt vanaf 13.30 uur in alle klassen. Groep 6 en groep 8 geven op de intekenlijst een eigen tijd aan, in verband met 
gym. Als u wilt helpen, dan kunt u zich opgeven op de intekenlijst bij de klassendeur. De materialen daarvoor moeten 
de kinderen zelf meenemen: een (klein) bakje met al natgemaakte oasis, een kaars, groene takjes (op maat geknipt) 
en versierselen. Als de kerststukjes klaar zijn, hangt er in de school een heerlijke dennengeur en zijn we helemaal 
klaar voor een feestelijk aangekleed kerstdiner!  
 

Woensdag 18 december Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de kerstviering te houden in de R.K. kerk Joannes 
de Doper aan de Kruisweg in Hoofddorp. De viering heeft dezelfde inhoud als andere jaren, alleen in plaats van in de 
aula van de Wilgen is het dit jaar in de kerk. Katholieke rituelen zullen tijdens de viering dus níet worden gedaan.  
De viering zal beginnen om 9.00 uur en eindigt om ongeveer 10.30 uur. Helaas hebben we nog steeds niet voldoende 
auto’s om hierheen te kunnen gaan. Daarom nog één laatste oproep of u, of mogelijk opa’s of oma’s, mee willen rij-
den en/of begeleiden. Mocht u willen rijden en/of de kinderen willen begeleiden in de kerk, wilt u dit dan doorgeven 
aan de leerkracht van uw zoon/dochter? Vrijdag 13 december wordt er een definitieve beslissing gemaakt of het  
mogelijk is de viering daar plaats te laten vinden.  
 

’s Avonds van 18.00 uur tot 19.00 uur is het dan tijd voor ons kerstdiner. De deuren van de school gaan om 17.45 uur 
open. Dan verwachten we de kinderen in hun eigen klas.  
Voor de groepen 6/7 en 7 zal het kerstdiner in de aula van de Wilgen plaatsvinden. Overdag is de aula omgetoverd tot 
sfeervolle eetzaal, waar de groepen 6/7 en 7 kunnen genieten van hun kerstdiner.  
Zoals gebruikelijk willen we weer aan alle kinderen (ouders) vragen om iets voor het buffet mee te nemen. Op de klas-
sendeur komt op 12 november een intekenlijst te hangen. Er staan een aantal vaste gerechten op de lijst waarvoor 
ingeschreven kan worden. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zelf een gerecht in te vullen. Als u twijfelt over de 
te maken hoeveelheid, vraag dan gerust advies aan de leerkracht. Het is namelijk niet de bedoeling dat ieder gerecht 
voor de hele klas gemaakt wordt. 
Graag op maandag of dinsdag al bord, beker en bestek mee naar school nemen, in een plastic tasje voorzien van 
naam. We willen ook vragen of uw kind een led-lichtje mee wil nemen. Er worden geen echte kaarsjes meer gebrand 
in de klas.  
Tijdens het diner voor de kinderen bent u als ouders welkom op het schoolplein, waar gezellige kerstmuziek zal klin-
ken en glühwein, erwtensoep en vegetarische soep klaar zullen staan om u warm te houden! We willen u wel ver-
zoeken om niet voor de ramen van de lokalen te gaan staan, zodat de kinderen niet afgeleid worden van hun eigen 
feestje. Om 19.00 uur worden alle kinderen dan door hun eigen ouders uit de klas (voor de groepen 6/7 en 7 uit de 
aula) gehaald om naar huis te gaan.  
 
Graag willen we u (nogmaals) vragen of u nog statafels heeft die wij kunnen gebruiken op het plein tijdens het kerst-
diner. Dit kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter.  
 
Donderdag 19 december: Komt u ook weer helpen opruimen?! Dit wordt gedaan onder schooltijd. Ook hiervoor 
kunt u zich aanmelden via de lijst die bij de klas hangt. We kunnen uw hulp goed gebruiken, zowel op de dependance 
als op de Wilgen. Deze ochtend is er ook inloop tot 9.00 uur.  
 

 Willeke en Wil Kersteditie  


