KERSTflits
6 december 2017

Agenda (data staan ook in de agenda van de digiDUIF)
Vrijdag 15 dec.
9.00 uur kerstviering in de kerk door de leerlingen voor ouders, verzorgers, opa’s,
oma’s. etc. De deuren gaan om 8.50 uur open. We starten deze dag in de kerk.
Na de kerkdienst lopen de leerlingen onder begeleiding gezamenlijk terug naar
school. De begeleiding wordt door de werkgroep van de kerst georganiseerd.
Woensdag 20 dec.

Kerststukjes maken.
Kerstdiner op school voor de leerlingen 17.30-18.30 uur
Kerstborrel voor alle ouders 17.30-18.30 uur

Kerst 2017
Sint is weer terug naar Spanje, het is al Adventtijd en Kerst staat voor de deur. Dat
vieren we natuurlijk op de Bomans. Met een kerstboom in de groep, kerststukjes
maken, het kerstspel door kinderen en ouders in de kerk en een gezellig kerstdiner.
Samen op naar een gezellige en sfeervolle Kerstperiode!
Kerststukjes maken
Op woensdag 20 december ruikt heel de school naar kerst! We gaan met de
gehele school kerststukjes maken. In de groepen maken we allemaal een mooi
kerststukje dat zal schitteren op tafel bij het kerstdiner. De kinderen moeten
uiterlijk maandag 18 december zelf een bakje gevuld met oase, mooie
versiersels en wat groen (conifeer/dennentakken etc.) meenemen. Dit moet in
een plastic tas met de naam erop ingeleverd worden bij de leerkracht.
Als u thuis extra kerstgroen van snoeiafval heeft, dan houden wij ons
aanbevolen. U kunt dit achterlaten in de doos bij juf Yvonne. Hulpouders kunnen
zich opgeven bij de groepsleerkracht.

NF Bomans 20171206- KERST
1

Voedselbank
Dit jaar is het thema ‘Kerst is een feest van geven’. Daarom hebben we als school besloten om mee te doen
aan een actie voor de Voedselbank. Vanaf 11 t/m 15 december kunnen leerlingen houdbare producten
inleveren bij hun leerkracht. Hierbij kunt u denken aan het volgende:
- Koffie/thee/suiker
- Rijst/macaroni/spaghetti/mihoen/enz.
- Crackers /ontbijtkoek/beschuit/enz.
- Groenten/fruit/runderworstjes in blikjes of potten
- Potten jam/pindakaas/chocopasta/pastasauzen/enz.
- Kippensoep/rundersoep/bouillon in blikken of potten
- Non-food
Voor meer suggesties kunt u kijken op www.voedselbank.nl
Kerstdiner en Kerstborrel
Woensdagavond 20 december hebben alle groepen van 17.30 tot 18.30 uur een gezellig kerstdiner. Met je
mooiste kleren aan, haren in de gel, gaan wij samen genieten van het Kerstdiner. Het is leuk als u samen met
uw kind(eren) lekkere hapjes klaar maakt. U kunt op de lijsten bij de deur van de klas aangeven wat u gaat
maken. De gerechten kunnen op woensdag 20 december vanaf 17.15 uur naar school gebracht worden. Er is
géén mogelijkheid om dingen op te warmen. U kunt wel zelf een warmhoudplaatje meenemen om
gerechten warm te houden. Wanneer de kinderen genieten van het kerstdiner, bent u als ouder/verzorger
van harte welkom op de kerstborrel, die georganiseerd wordt door de OR.
Kerstviering
Wij vieren het kerstfeest met elkaar in kerk met het kerstspel over de geboorte van
het kindje Jezus. Het thema is dit jaar ‘Kerst is een feest van geven’. We beginnen
deze dag in de kerk, daar kunt u met uw kind rechtstreeks naartoe komen. U bent van
harte welkom om deze dienst ook bij te wonen.
Na deze dienst lopen de leerkrachten gezamenlijk met de leerlingen terug naar school.
De kleuters worden daarbij begeleid door een leerling uit de bovenbouw.
Gelieve die dag dus niet op de fiets naar school te komen.
Ouders, opa’s en oma’s etc. zijn om 9.00 uur ook van harte welkom in de kerk, om zo het kerstfeest met ons
te vieren. De kinderen zitten bij hun groep vooraan in de banken. Ouders en andere gasten zitten achter de
klassen. De viering is ongeveer om 10.00 uur afgelopen.
Speelgoedochtend
Op donderdag 21 december gaan we met de leerlingen de klassen opruimen en gebruiken we de rest van de
ochtend voor speelgoed- en spelletjesochtend. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij en hebben daarna
kerstvakantie!
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