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Thema afsluiting SOEP     

Vrijdag 16 december zijn jullie om kwart voor 2 van harte welkom in de groep van jullie kind. 

Het thema zal hier eerst gezamenlijk in de groep afgesloten worden. De afsluiting zal tot half 3 duren. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst    

Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we weer een kerstdiner houden, wat leuk! 

We realiseerden ons dat er dus groepen zijn voor wie dit voor het eerst is. 

In de week van 12 december zullen jullie via de leerkracht geïnformeerd worden over het kerstdiner. Er zullen dan 

intekenlijsten bij de groepen hangen waarop ouders kunnen intekenen wat ze meenemen voor het kerstdiner.  

Let erop dat dit maar voor max. 8 kinderen hoeft te zijn. Eten weg moeten gooien vinden wij zonde. 

Op donderdag 15 december is het “foute” kersttruien dag.  

In de week van 19 december: alle kinderen nemen bord, bestek en beker mee naar school, alles voorzien van 

naam en in een stevige tas.  

Donderdag 22 december: het kerstdiner 

De kinderen zijn om 12 uur vrij.  

De leerkrachten gaan dan het lokaal inrichten om er een mooi restaurant van te maken. 

Om 17.50 worden de kinderen weer op school verwacht voor het kerstdiner. Het diner is van 18.00 tot 19.00 uur. 

Ouders kunnen dan ook meteen het eten meebrengen wat er gemaakt is. 

Voor de ouders is er in de hal een kerstborrel van 18.00 tot 19.00 uur. Deze wordt door de OR georganiseerd, 

waarvoor dank! 

Vrijdag 23 december:  we maken er een gezellige laatste dag van, fijn als er ouders in de groepen kunnen helpen 

schoonmaken. 

 

De school is vandaag in de kerstsfeer gebracht, wat een hulp hadden we. Heel veel dank aan alle ouders 

die er vandaag waren. 

 

 

Even voorstellen  

In de bijlage stellen de MR leden zich 

aan jullie voor.  

 

 


