
Ieder kind neemt 
zelf bestek, beker, 
soepkom en bord 
mee. Dit graag 
voorzien van naam 
en in een plastic 
tas. 

 
 
Hooghalen, 30 november 2017, 
 
Aan de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8. 
In de kerstperiode staan er verschillende activiteiten op het programma. In deze brief kunt u 
lezen wat we gaan doen. 
 

Kerstwens 
Bij kerst denk je aan eten, gezelligheid, samenzijn, maar ook; iets doen voor een ander. Op 
school willen we dit jaar invulling geven aan deze gedachte door kerstwensen te verzamelen 
en deze later dit schooljaar door de kinderen in vervulling te laten gaan.  
Iedere leerling krijgt daarvoor op vrijdag 8 december een kerstbal en een briefje mee naar 
huis. Op het briefje kan een idee worden aangedragen voor de hele klas, om iets leuks of 
goeds te doen voor een ander. Het moet een wens zijn die alleen inspanning of tijd vraagt en 
geen geld kost. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld iets schoonmaken, zwerfafval 
opruimen, iets voor of met ouderen of andere mensen doen, iets maken met elkaar etc.  
 
De kerstbal, met de wens erin, wordt uiterlijk 18 december mee terug genomen naar school. 
Deze kan worden opgehangen aan de kerstboom op het plein. 
Per groep wordt er één wens geselecteerd die de kinderen met elkaar gaan uitvoeren. 
Tijdens de kerstviering wordt bekend gemaakt welke keuze de groep heeft gemaakt.  
 

Kerstdiner 
Ook dit jaar mogen de kinderen weer op school komen eten. Dit is 
op donderdagavond 21 december. De kinderen van groep 1 t/m 8 
vragen we ook deze keer om de gerechten zelf klaar te maken, in 
de vorm van een buffet. 
In week 50 wordt er in de groepen gebrainstormd over het 
kerstmenu. We proberen om samen met de kinderen veel lekkere 
hapjes te verzinnen die thuis gemaakt worden, want het is de 
bedoeling dat iedereen een bijdrage levert aan het 
diner. Vervolgens worden deze gerechten, samen met 
de hoeveelheid die ervan bereid moet worden, op 
een briefje gezet. Uiterlijk 15 december heeft ieder 

kind een briefje mee naar huis gekregen met zijn of haar gerecht. Het buffet 
start om 17.00 uur. Tussen 16.45 uur en 17:00 uur kunnen de kinderen met 
hun gerecht in de klas gebracht worden. Zorgt u zelf voor een serveerschaal, 
opscheplepels en eventuele warmhoudplaatjes?  



Let op; 
gewijzigde 

tijd! 

Uitnodiging 
Wij nodigen u als ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, vrijwilligers 
van harte uit om bij de kerstviering aanwezig te zijn. Vanaf 18.00 uur is er 
koffie, thee, glühwein en chocolademelk te drinken en kunnen we genieten 
van de door de kinderen gemaakt hapjes.  
Om 18:25 uur is het buffet van de kinderen afgelopen en gaan alle kinderen naar 
buiten. Buiten sluiten we de gezellige avond of door gezamenlijk een kerstliedje 
te zingen en de bekendmaking van de actie kerstballen van elke klas.  
Van 18:30 -19:00 uur mag iedereen natuurlijk nog rondkijken in de keuken, in de school en 
om de lokalen in kerstsfeer te bewonderen! 
 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
Ouderraad en Team 
IKC de Bosvlinder 
 
 

 


