KERST 2017
OBS THRIMWALDA GYTSJERK
Gytsjerk, 6 december 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u het programma van de kerstac@viteiten van dit jaar.
Woensdag 20 december
Op woensdag 20 december, vanaf 10.30 uur, maken de leerlingen een kerststukje op school.
Hiervoor meenemen van huis: een bakje + naEe oase erin (graag op maat), een kaars, takjes groen
(niet te groot), versierseltjes enzovoort. Zorgt u ervoor dat uw kind genoeg groen bij zich heeJ? HeeJ
u thuis een snoeischaar (graag voorzien van naam) dan mogen de kinderen die meenemen!
Donderdag 21 december à KersOeest
Op donderdagavond vieren we het kersMeest met kinderen en ouders samen. Dit doen we met een
stamppotbuﬀet. De jongere broertjes en zusjes zijn ook welkom. Oudere broers en zussen kunnen
deze avond helaas niet mee. Mocht u zelf niet kunnen, dan mogen pake/beppe/opa/oma ook komen
eten met de kinderen.
U komt donderdagavond 21 december om 17.45 uur op school met een pan (zelfgemaakte) warme
stamppot en eventuele toebehoren zoals spekjes, worst, gehaktballetjes etc. Welke stamppot maakt
niet uit, als het maar voor circa 6 personen is.
Alle gemaakte stamppoEen stallen we uit op een buﬀeEafel. Rond 18.00 uur gaan we gezellig met
elkaar eten. U kunt uw eigen stamppot eten, maar ook die van een ander proeven.
Naast het meenemen van een stamppot ook graag borden en bestek meenemen voor het gehele
gezin.
Om 18.30 uur start de kerstballenbingo en kunt u geweldige prijzen winnen. Rond 19.00 uur is het
kersMeest afgelopen.
Om goed in beeld te krijgen met hoeveel personen we aan het stamppotbuﬀet ziEen, vragen we jullie
om in te tekenen op de lijsten die in school hangen (bij de ingangen) of via deze google-spreadsheet
hEps://docs.google.com/spreadsheets/d/13IuwnzMJpTJQU0qbNbXWsIJyHxucmuBqwGOVZQ_u8LY/
edit?usp=sharing
Graag invullen vóór dinsdag 19 december.
Vrijdag 22 december
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij en dan kan de kerstvakan@e beginnen!
Parkeren
Wij willen u vragen zo veel mogelijk lopend naar school te komen in verband met de beperkte
parkeergelegenheid. Mocht u op de ﬁets komen, dan vragen wij u deze vóór school op het
grasveldje / strook neer te zeEen. Auto’s beslist niet parkeren op de grasveldjes, voor uitriUen en op
hoeken in verband met veiligheidsvoorschriVen.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over het kerstprogramma. Hebt u nog vragen? Kom
dan gerust even langs bij de leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging en team O.b.s. Thrimwalda

