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Datum: 14 december 2018 Nummer: 16 

 
Agenda 

Woensdag 19 december  17.00 uur Kerstviering groepen 1/2  

    17.00 uur Kerstviering groepen 3. 4 en 5 

    19.00 uur Kerstviering groepen 6, 7 en 8 

Donderdag 20 december  middag: groepen 1/2 vrij! 

    alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 nemen een bord, mes en vork mee 

Vrijdag 21 december  08.00 uur: Kerstontbijt 

11.15 uur: begin van de kerstvakantie! (NB: we beginnen deze dag drie kwartier eerder en 

zijn ook drie kwartier eerder uit!!) 

Maandag 7 januari eerste schooldag in 2019 

 

Kwink van de Week 17 tot en met 21 december: we herhalen les 5 tot en met 8 

  
Voorbereidingen kerst 

De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn in volle gang. De school wordt steeds mooier: 

   
 
Kerstvieringen 

De kerstviering voor de groepen 1/2 is op woensdag 19 december van 17.00 tot 18.00 uur in het eigen lokaal met de eigen 

juf(fen). Bij deze viering kan van ieder kind 1 ouder aanwezig zijn. 

 

De kerstviering voor de groepen 3, 4 en 5  is op woensdag 19 december van 17.00 tot 18.00 uur in de aula van de school.  

De kerstviering voor de groepen 6, 7 en 8 is op woensdag 19 december van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de school.  

Tijdens deze vieringen verrast theatermaker, (buik)spreker en goochelaar Matthijs Vlaardingerbroek ons met een bijzondere 

kerstvoorstelling. Zo beleven we het kerstverhaal op een nieuwe manier. 

We verwachten alle kinderen bij de kerstviering van hun groep. Wanneer een kind er onverhoopt toch niet bij kan zijn, dient u 

dit schriftelijk met opgaaf van reden te melden aan de leerkracht. 

 

Bij de vieringen van de groepen 3 tot en met 8 zijn alleen de kinderen en de leerkrachten aanwezig. Er is onvoldoende plaats 

voor ouders, ook als we uitgaan van 1 ouder per kind. De ouderraad verzorgt tijdens de kerstvieringen een gezellig samenzijn 

voor ouders bij het podium op het bovenbouwplein. Uiteraard kan dat alleen doorgaan als de weersomstandigheden dat toelaten. 
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Kerstontbijt en Voedselbank (herhaald bericht) 

Dit bericht sluit zo mooi aan op het thema van Trefwoord in deze periode naar kerst: Meetellen, waarin er ook aandacht is voor 

kwetsbare groepen in onze samenleving.  

Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er altijd wel brood, beleg en drinken over is na het kerstontbijt. We hebben 

contact opgenomen met de voedselbank. Men komt datgene wat wij teveel hebben, graag bij ons ophalen.  

Net als het vorige jaar vragen we uw aandacht voor het geweldige werk van de voedselbank door extra producten in te zamelen. 

Er is vooral behoefte aan groente en fruit in blik, koffie, thee, suiker, houdbaar broodbeleg, pasta/rijst en saus, en persoonlijke 

verzorgingsproducten, zoals deodorant, shampoo, douchegel en wasmiddel. Elke bijdrage is welkom en kan tot en met 

donderdag 20 december worden ingeleverd. Dat kan bij de leerkrachten maar het mag ook direct in het winkelwagentje worden 

gezet dat vanaf 10 december in de hal bij de hoofdingang en/of in de aula staat. 

 

Foto’s en filmpjes 

In verband met de privacy van de leerlingen en de leerkrachten en met het oog op de kerstvieringen en het kerstontbijt 

volgende week  wijzen we u nogmaals op het volgende: 

• Voor het maken van foto’s/filmpjes in de school en op het plein hebt u toestemming van de leerkrachten nodig. 

Verspreiding via social media is niet toegestaan! 

 

Bericht van de ouderraad: Disco 18 januari voor de groepen 3 tot en met 8 

Lieve kinderen van de groepen 3 tot en met 8,  

Sinterklaas is nog maar net uit het land en de Kerst moet nog komen maar wij zijn alweer druk bezig met het volgende feestje. 

Op vrijdag 18 januari staat er weer een disco op het programma. Jullie vader of moeder kunnen jullie opgeven door het 

inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier zal via SocialSchools verspreid worden. We hopen dat jullie allemaal weer gezellig 

komen. Wij hebben er in ieder geval alweer zin in. 

De OuderRaad (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) 

 

Bijlage: uitnodiging Kerstviering Protestantse Gemeente Voorschoten 

 

 


