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Kerst  
Vanaf maandag 19 december nemen kinderen zelf een (onbreekbaar) bordje, beker en bestek mee naar 
school, liefst voorzien van naam en in een (plastic) tas. 

Deze week gaan wij ook de kerststukjes maken in de klas. We vragen de ouders om op maandag 19 december 
de kinderen het volgende mee te laten nemen: een klein bakje voor oase, groene takjes, versiering en een 
kaarsje. De oase wordt door school verzorgd. 

Woensdag 21 december 
Alle kinderen mogen deze dag vanaf 16.45 uur in hun feestelijkste outfit naar school komen met zelfgemaakte 
kersthapjes. Het kerstdiner start om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. 

Terwijl de kinderen genieten van hun kerstdiner in de klas, organiseert de OAC voor alle ouders een gezellig 
samenzijn op het schoolplein vanaf 17.00 uur t/m 18.00 uur.  

Om 18.00 uur halen de ouders van de groepen 1 t/m 3 hun kind in de klas op. De leerlingen van de groepen 4 
t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten. 

Kinderen met een bepaalde allergie zorgen zelf voor een geschikte kerstmaaltijd. 

Donderdag 22 december 
Op donderdagochtend gaan we met alle groepen in twee shifts naar de kerk. We gaan gezamenlijk 
Kerstliedjes zingen onder begeleiding van een school kerstkoor en luisteren naar het kerstverhaal voorgelezen 
door juf Mariëlle en uitgespeeld door een aantal collega’s .  

Naast het kerstdiner willen we graag een mooie traditie van de Josephschool in ere houden: we vragen u om 
een bijdrage te leveren voor de Voedselbank. Denk hierbij aan houdbare producten, zoals: rijst, spaghetti, 
koffie, koekjes, shampoo, wasmiddel, luiers etc. Uw kind kan dit product vanaf maandag 19 december t/m 
donderdag 22 december in de doos doen die bij de klaslokalen staat. Fijn als u mee doet, alle beetjes helpen! 

Vrijdag 23 december 
Lesvrije dag. Alle kinderen zijn deze dag vrij en kunnen gaan genieten van de kerstvakantie! 

Kersttruiendag 
Maandag 19 december is het (foute) kersttruiendag! Geen trui? Geen nood! Je kunt 
er natuurlijk ook op een andere manier kerstig uitzien. Slinger in je haar, kerstbal in 
je oren. Hoe gekker, hoe leuker! Doe jij ook mee? 


