Beste kinderen en ouders,
Op donderdag 20 december vieren we

Het kerstfeest bestaat voor de kinderen onder andere uit een hapjesbuffet.
En terwijl de kinderen binnen met hun groep het Kerstfeest vieren, is er voor ouders buiten een
drankje en wat lekkers.

Het programma
Om 17.45 uur brengen de kinderen met hun ouder(s) de hapjes naar de eigen mentorgroep.
De ouders gaan direct weer naar buiten en verzamelen zich rond de ‘taartpunt’, achter het lint.
Alle kinderen blijven in hun eigen groep. Let op: de kinderen houden hun jas aan.
Om 18.00 uur komen alle kinderen samen met de mentoren naar buiten voor een
FANTASTISCH OPTREDEN!!
We hopen dat alle ouders blijven, zodat we hier samen van kunnen genieten.
Na het optreden gaan alle kinderen samen naar binnen, zonder ouder(s), om te smullen van het
hapjesbuffet.
Voor de ouders is er dan buiten muziek, een drankje en een warme hap.
We zouden het erg leuk vinden dat er, net als vorig jaar, veel ouders op het schoolplein blijven
om samen het Los Hoes Kerstfeest te vieren!
Om 19.30 uur eindigt het feest en komen de kinderen per bouw, beginnend met de onderbouw,
naar buiten.

z.o.z.

Het buffet
Het is de bedoeling dat ieder kind met 10 (OB), 15 (MB) of 20 (BB) dezelfde KLEINE hapjes op
school komt en hiervan maken we dan een buffet in de mentorgroep.
(Graag aangeven wanneer in de hapjes varkensvlees is verwerkt en schaal/bord voorzien van naam.)

In elke mentorgroep hangt vanaf donderdag 13 december een lijst waarop jullie kunnen aangeven
welk hapje gemaakt wordt. Zo wordt het een gevarieerd buffet met voor elk wat wils.
Donderdagochtend 20 december nemen de kinderen alvast een plastic bord, beker, lepel en vork
mee naar school (in een plastic zak en alles voorzien van naam).

Parkeren
Het is deze avond niet mogelijk om bij school te parkeren. Kom daarom zoveel mogelijk
lopend of op de fiets.
We wensen jullie een fijne voorbereiding op het Kerstfeest en zien jullie graag op donderdag 20
december!
Namens team en oudervereniging:
Sabrina – Esther – Merlinde – Karin - Anita
Bart – Daniela – Dion – Hanneke – Inge - Karin - Nienke

