
 

 

 

 
Meteren, 10 december 2018 

 
Aan de ouders/verzorgers 
 
 
Sinterklaas is nog maar net vertrokken en het volgende feest staat alweer voor de deur.  
 
Het kerstfeest zal plaatsvinden op donderdag 20  december van 17.00. – 19.15 uur. 
De kinderen dineren dan op school in hun eigen klas. Voor het diner vragen wij uw hulp. Wij willen u                    
vragen om voor een klein aantal kinderen iets klaar te maken. Voor de groepen 1-2 is dit voor 6                   
kinderen, voor de groepen 3-4 is dit voor 8 kinderen en vanaf groep 5 is dit voor 10 kinderen. U kunt                     
hierbij denken aan: gevulde eieren, worstenbroodjes, bowl, poffertjes, quiche, broodjes, hapjes in            
bladerdeeg enz. 
Misschien heeft u of uw kind nog andere ideeën. Wat vindt uw kind lekker? 
Wij zouden graag zien dat alle ouders iets koken/maken. Dit brengt u dan samen met uw kind op                  
school op donderdag 20 december vanaf 17.00 uur tot 17.15 uur.  
Om te zorgen dat we niet allemaal dezelfde gerechten klaarmaken, moet u uw gerecht intekenen op                
een lijst bij de deur van de klas (gr. 1-2) of op de strook (gr. 3 t/m 6 ) onderaan deze brief. De                       
leerlingen van groep 7 & 8 regelen dit zelf met de leerkracht. Het is de bedoeling dat er veel                   
verschillende gerechten op het buffet komen te staan. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt iets                 
anders klaar te maken dan u opgegeven heeft. De strookjes moeten uiterlijk maandag 17 december bij                
de eigen leerkracht worden ingeleverd. 
De kinderen hebben voor het kerstdiner het volgende nodig: bord, beker en bestek. Dit willen we                
graag voorzien van naam in een tas op woensdag 19 december op school hebben. 
Als u het eten brengt, willen wij u vragen om gebruik te maken van de kleuteringang als u bij de                    
groepen 1-2 moet zijn en dan de school te verlaten via de achteruitgang bij juf Marijke. De andere                  
groepen gaan de school binnen door de hoofdingang. Wij vragen dan iedereen (behalve de mensen               
die in het bijgebouw moeten zijn) om de de school, na het brengen van de gerechten, weer door de                   
bovenbouwingang (bij de groepen 8) te verlaten. De ouders die in het bijgebouw hun gerechten               
brengen, worden verzocht dit gebouw via de uitgang aan de achterkant via de brandtrap bij het lokaal                 
van groep 3A te verlaten. Dit ‘éénrichtingsverkeer’ stellen we in om evt. botsingen/ongelukjes met              
(warm) eten te vermijden. Wij vragen hiervoor uw medewerking. 
Als afsluiting van de avond hebben we dit jaar gekozen voor een kerstmarkt. U kunt uw kind om 18.30                   
uur ophalen in de klas en dan gezamenlijk naar de kerstmarkt gaan. 
De opbrengst van de markt gaat naar de CliniClowns. Op de markt is het volgende te doen. 

- er staan kramen van de klassen met daarop knutsel kunstwerken gemaakt door uw kind  
- u of uw kind kan op de foto met de kerstman 
- er is een grabbelton 
- een gezellig ritje in de paardenkar 
- u kunt iets lekkers te eten of te drinken kopen 
- en er is een CliniClowns kraam 

Voor alles wordt een kleine bijdrage gevraagd wat naar het goede doel gaat. 
Om 19.10 uur zullen alle kinderen gezamenlijk een lied zingen op het plein/de markt. Hierna sluiten wij                 
ons kerstfeest af. 
Als de weersomstandigheden slecht zijn zal de markt zich verplaatsen naar binnen. 
Tijdens de markt zal er gewerkt worden met bonnen. U kunt deze kopen bij de kraam van de                  
ouderraad. 
de bonen kosten € 1,00 per bon. Alleen bij de foodtruck en ouderraad kraam kunt u betalen met geld. 
 
Voor de ouders die van verder komen en of ook een avondje makkelijk willen eten staat er vanaf 17.00                   
uur een foodtruck op het plein. Hier kunt u tegen een vergoeding een lekker frietje, snack of broodje                  
hamburger eten. Een deel van de opbrengst hiervan gaat ook naar het goede doel. 
 
Wij hopen u zo voldoende geinformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
De kerstcommissie 
 
 
 
 



 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Naam leerling:.................................................................................................... 
 
Groep: .................................... 
 
Wil .....................................................................................................koken/klaarmaken voor de 
kerstviering. 
 
*Als het een warm gerecht is, wilt u dan ook voor een warmhoudplaatje zorgen! 
 


