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Amsterdam,  7 december 2022 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij informeren wij u graag over het aanstaande Kerstfeest. 
 

Vanaf donderdag 8 december zullen de school (met dank aan de OR) en de lokalen de gezellige 

kerstsfeer krijgen. De kinderen worden meegenomen in het kerstverhaal en we maken er samen een 

mooi en warm feest van. 
 

Vanaf dinsdag 13 december tot en met vrijdag 23 december wordt er gezongen in de onderbouwhal 

door de kinderen uit de midden- en bovenbouw en het team. Vanaf woensdag 14 december is er ook 

een Tableau Vivant uitgebeeld door de kleuters. De zangkoren worden samengesteld uit diverse 

groepen. Hieronder treft u een schema aan wanneer een groep aan de beurt is om ‘s ochtends te 

zingen. U bent van harte welkom dit te komen aanschouwen en beluisteren wanneer uw kind(eren) 

aan de beurt zijn om op te treden. De deuren gaan in deze periode om 8.15 uur open. Zoals het bij 

ons gebruikelijk is, staan de kinderen voor en ouders achter vanwege het goede zicht voor de 

kinderen. 
 

Kerstkoren en tableau vivant 

 

De kleuters die meedoen aan het Tableau Vivant worden om 8.10 uur in hun eigen lokaal verwacht, 

zodat zij zich kunnen omkleden. De koren kunnen op de betreffende dag om 8.15 uur aanwezig zijn, 

zodat zij op tijd klaar staan. 
 

Dit jaar wordt er door de kinderen een kerstkaarten gemaakt. Leuk om uw kind naar diens meest 

dierbare een mooie zelfgemaakte kerstkaart te laten versturen. De groepen 3 maken een Kerstknutsel. 

Dag  Tableau vivant  Groep  Koor  8.20 – 8.45 uur  

Dinsdag   

13-12  

 
  5a+7a  

Woensdag   

14-12   

Blijde boodschap   
(Maria, Jozef en Engel)  

Bosviool  5b+8a  

Donderdag   

15-12  

Oproep tot reizen   
(Maria, Jozef en Heraut)  

Zonnebloem  4a+8b  

Vrijdag   

16-12  

Op reis   
(Maria, Jozef en de ezel)  

Tulp  4b+7b  

Maandag   

19-12  

Aankomst in de stal  
(Maria, Jozef, os, ezel en schaap)  

Madelief  3b+6b  

Dinsdag   

20-12  

In de stal   
(Maria, Jozef, 2 herders en 3 wijzen)  

Klaproos   3a+6a  

Woensdag   

21-12  

Fijne kerst!   
(Maria, Jozef, engel, os, ezel, schaap, 2 herders en 3 wijzen)  

Margriet + 

Bosviool  

3c+4c+7c 

Donderdag  

22-12 

  5c+6c 

Vrijdag 

23-12 

  Teamleden 



De opbrengst van de verkoop van de kaarten en de knutsel gaat naar een goed doel heel dicht bij huis. 

Dit jaar hebben we de Cliniclowns gekozen!  
 

Op vrijdag 16 december gaan de kerstkaarten en de knutsel (gr 1-2: 3 kaarten à €3, gr 3: kerstknutsel à 

€5, groep 4 t/m 8: 5 kaarten à €5) mee naar huis. Wij hopen op een mooie opbrengst! Via Schoolkassa 

ontvangt u wederom een betaalverzoek voor de kosten.  
 

Donderdag 22 december brengen wij een bezoek aan de Augustinuskerk voor onze tweejaarlijkse 

schoolkerstviering. De groepen 6 verzorgen deze viering met zang, toneel en het voorlezen van het 

kerstverhaal ‘De Herbergier’.  De rest van de ochtend zijn er kerstactiviteiten in het lokaal. De 

kinderen zijn ’s middags vrij. 
 

Donderdagavond vindt het kerstdiner in de eigen groepen plaats. Wij verzoeken u hieraan een bijdrage 

te leveren door het maken van heerlijke gerechten. De eetlijsten zullen vanaf 9 december via Parro en 

de klassenouders gedeeld worden. Het diner is van 17.30 tot 18.30 uur. De gerechten kunnen om 17.20 

uur in het lokaal gebracht worden. Voor ouders organiseert de Ouderraad een gezellig samenzijn onder 

het genot van een drankje, soep en brood op het verwarmde kleuterplein. Bij erg slecht weer wordt er 

uitgeweken naar de gymzaal. 
 

Vrijdag 23 december is het onze traditionele ‘foute kersttruiendag’ en speelgoedochtend en zijn alle 

kinderen om 12.30 uur vrij. De kinderen mogen die ochtend een leuke, grappige kersttrui, muts of 

andere ‘kerstversiering’ aan. Aan het eind van de ochtend start de Kerstvakantie. 
 

Vertrouwende u zo voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 

 

 

Namens de kerstcommissie (OR en teamleden), 

 

Met vriendelijke groet, 

Harro Rooijendijk en Reina Atteveld 

directie 

 


