
 

 

De Welp Nieuwsbrief nr. 5 - december 2015 
 

Belangrijke data: 

- 17 december: kerstviering op school (avond) 

- 18 december: groep 1 en 2 vrij, groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij! 

- 19 december t/m 3 januari: kerstvakantie! 

-  4 januari: inloop en koffie ouders 

- 19 januari: opa- en oma-ochtend 

- 28 januari: schoonmaakavond 

 

Kerstviering.                                                                              

Wij vieren op donderdag 17 december ons kerstfeest op school! 

We starten om 17.00 uur  met een gezellig kerstbuffet voor de kinderen in de 

klas. In alle klassen hangt een lijst, waarop u kunt aangeven wat uw kind 

meebrengt voor het buffet. Het is voldoende om voor ongeveer acht kinderen 

iets te maken, want uit ervaring weten we dat er heel veel overblijft. 

Vanaf 16.45 uur kunnen de kinderen hun hapjes in de klas brengen. 

Aansluitend vieren we met de kinderen in de hal van school de kerstviering. Vanaf 18.15 uur kunt u de 

kinderen ophalen en is er een gezellig samenzijn op het plein. Onder het genot van een glaasje glühwein 



 

(of iets anders)  kunt u kerstkaarten kopen en eventueel de oliebollen ophalen die u heeft besteld. De 

opbrengst is voor onze school! 

 

Voor het kerstbuffet moeten alle kinderen woensdag een tas meenemen met bord, beker en bestek ( 

voorzien van naam) 

Wilt u ook de schalen voor de hapjes voorzien van uw naam? De schalen graag 17 of 18 december weer 

ophalen uit de klassen.  

 

 

Kerst-creamiddag. 

Afgelopen dinsdag was onze kerst-creamiddag. Op deze middag konden de kinderen kiezen uit allerlei 

creatieve kerstactiviteiten door de hele school. Het was een gezellige middag waarop veel leuke kerst-

knutsels zijn gemaakt. We willen alle ouders die meegeholpen hebben van harte bedanken! 

  

 

School versieren. 

Maandagochtend is een aantal ouders druk bezig geweest om de hal in kerstsfeer 

te brengen. Alle ouders die geholpen hebben willen we hartelijk bedanken voor hun 

hulp en inzet! 

 

 

Kerstkaarten Anholtskamp. 

Deze week hebben alle kinderen tijdens de kerst-crea kerstkaarten gemaakt voor Anholtskamp. Op 

donderdag 17 december gaat juf Saskia ze samen met een groepje leerlingen naar de mensen van 

Anholtskamp brengen, zodat de kinderen ze persoonlijk kunnen aanbieden. 

 

 

Inloop 4 januari. 

Alle ouders/verzorgers willen we van harte uitnodigen om op 4 januari om 8.30 uur een kop koffie of thee 

te komen drinken op school en zo samen het nieuwe jaar te starten! Loopt u ook even binnen? 

 

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie! 
Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2016 gewenst! 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Welp 
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