Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 19 december vieren wij kerst op school.
● Ochtendprogramma:
De kinderen worden om 8:30 uur op school verwacht.
Alle groepen gaan naar een kerstviering in de Sint Victorkerk, deze start om 9:00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze viering aanwezig te zijn.
Na de viering doen de kinderen leuke kerstworkshops op school.
De ouderraad zorgt voor drinken en wat lekkers.
Om 12:15 uur zijn de kinderen uit. Let op! We verwachten alle kinderen bij de viering in de kerk
aanwezig.
● Website kerst 2018:
Op de website van school www.stvictorschoolbenschop.nl ziet u een extra tabblad kerst 2018. Hier
kunt u de liedjes beluisteren en de liedteksten vinden. Altijd leuk om samen met uw kind te doen.
● Kerstdiner en Soepcafé:
Om 17:00 uur worden de kinderen weer op school verwacht voor het kerstdiner.
De week voor kerst hangt er op de deur van elk lokaal een kerstboom met ballen met daarop door
de kinderen bedachte hapjes/gerechten.
Elk kind pakt een balletje van de boom en neemt dit hapje/gerecht woensdagavond mee voor het
kerstdiner.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen bent u en eventuele broertjes en zusjes welkom in ons
soepcafé in de speelzaal. U kunt hier genieten van een soepje en een broodje en natuurlijk een
glaasje glühwein. We zoeken nog ouders die een pan soep willen maken. U kunt dit doorgeven aan
juf Marloes.
● Lichtjesroute:
Om 18:00 uur moeten de kinderen worden opgehaald en afgemeld bij de leerkracht in het lokaal. U
bent vanaf dit moment zelf verantwoordelijk voor uw kind. De kinderen kunnen niet meer in de klas
komen dus alle spullen moeten mee / blijven liggen tot de volgende ochtend.
Daarop aansluitend vragen wij u met uw kind de lichtjesroute te lopen rondom het schoolgebouw.
Daarvoor verzamelen we buiten bij de schommel.
Tijdens de lichtjesroute kunt uw kind een kerstattentie ophalen vlakbij de kerststal op het
schoolplein.

● Wilt u uw kind woensdagochtend 19 december meegeven naar school:
-bord, beker en bestek voor het kerstdiner.
-een waxinelichtje op batterij in een glazen potje, deze willen wij gebruiken voor de lichtjesroute.
-een tas voor de knutsels van de workshops.
Met vriendelijke groeten,
Het team en de ouderraad, St. Victorschool.

