
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 11 ( 1 december 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 
 

Kerstmarkt 
Komende week zullen de klassen en gangen prachtig versierd worden. De gehele 

school zal omgetoverd worden in kerstsfeer. Klaar om samen het kerstfeest te 
gaan vieren. 

  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Op woensdagavond 16 december zal er een kerstmarkt plaatsvinden in en 

rond het schoolgebouw en de blokhut. De opbrengst van de markt is voor 
Stichting Mumbai. Zij hebben als doel het 

bieden van ondersteuning aan kleinschalige 
medische projecten voor het kansarme deel van 
de bevolking van de allerlaagste kasten 

(maatschappelijke klasse) in India. Met name 
vrouwen en kinderen. Hebt u interesse, neem 

eens een kijkje op de website: 
http://www.stichtingmumbai.nl/. Dit goede doel zal 

tijdens de kerstmarkt vertegenwoordigd worden 

binnen door de leden.  

 
Om de grote aantallen bezoekers in goede banen te leiden willen we u vriendelijk 
doch dringend verzoeken om de volgende tijden in acht te nemen. 

Voor de kinderen met hun ouders/verzorgers/grootouders waarvan de 
achternaam begint met de letters A t/m K  is de kerstmarkt van 17.00 tot 

18.15 uur.                                                                                 
Voor de kinderen met hun ouders/verzorgers/grootouders waarvan de 
achternaam begint met de letters  L t/m Z  is de markt van 18.15  tot 19.30 

uur.  

 
Het spreekt voor zich dat de leerkrachten er zorg voor dragen dat er tijdens het 

tweede deel van de markt ook werkjes te koop worden aangeboden van de 
kinderen die dan pas komen.  Tijdens het bezoek aan de kerstmarkt kan men 

o.a. 
     - Diverse kerstartikelen kopen die door de kinderen zijn gemaakt 
     - Een bezoekje brengen aan voorstellingen die door kinderen worden    

       verzorgd. 
     - Genieten bij de ouderraad in de Blokhut van snert en broodjes knakworst.  

            
Tijdens de kerstmarkt zal de hoofdingang gesloten zijn. De plattegrond van de 
school tijdens de kerstmarkt ontvangt u zo spoedig mogelijk.  

 
Een vriendelijk verzoek: Wilt u deze avond geen kinderwagens of buggy’s mee 

de gangen in nemen. 
Nog een laatste tip: neem kleingeld mee, de prijsjes van de kerstartikelen en de 
entrees van de voorstellingen zullen laag zijn. Teruggeven op groot geld is 

daarom niet te doen.  

http://www.stichtingmumbai.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkv9O2prvJAhWFdQ8KHWVjAYIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.franekeractueel.nl%2Fnieuws%2Fmindup-organiseert-afrikaanse-kerstmarkt-serious-request%2F&psig=AFQjCNE6r1ftmqTY-PgAO17s7eOrYBlboQ&ust=1449081220015897


 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Op vrijdag 18 december worden de kinderen gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht. We willen de ochtend starten met een gezamenlijk zingen bij de 

zandbak. Hierbij bent u van harte welkom! Vervolgens wordt er in de klassen 
ontbeten Wilt u uw zoon/dochter een gezellig, bijzonder, lekker ontbijt 

meegeven?  De ouderraad zorgt voor drinken tijdens het ontbijt en in de loop 
van de ochtend nog voor een lekkere verrassing. Daarom is het niet nodig dat de 
kinderen fruit meebrengen. In de klassen wordt een invulling gegeven aan het 

kerstfeest. Om 12:00 uur begint de kerstvakantie. 
                                                  

Het team en de ouderraad van basisschool De Veste willen iedereen graag  
hele fijne kerstdagen en een prachtig 2016 toewensen!         

 

Kerstkaarten 
Steeds meer kinderen kopen of maken voor al hun klasgenootjes 

een kerstkaart. Voor veel ouders is het onduidelijk of ze daar wel of 
niet aan mee “moeten” doen, hoewel het natuurlijk heel erg leuk is 
om elkaar goede kerstdagen toe te wensen. 

We willen graag het volgende regelen: 
In elk lokaal is een plaats waar een kind één kerstkaart op mag 

hangen die voor de hele groep is bestemd. Het lokaal krijgt 
daardoor een feestelijke aankleding en de kerstwens is langere tijd 
zichtbaar aanwezig. 

Natuurlijk is iedereen vrij om meer kerstkaarten te maken of te 
kopen voor de klasgenootjes. Wilt u deze dan buiten school om verspreiden? 
 

Oudertevredenheidspeiling 
Een groot aantal ouders hebben de 

oudertevredenheidspeiling ingevuld. Wij 
willen hen hiervoor erg hartelijk bedanken.  

In de laatste informatiebrief  hebben wij 
verteld dat er onder de deelnemers een taart 
zou worden verloot. 

Vandaag heeft de jarige Laura uit groep 6 de 
winnaar gekozen. 

De gelukkige winnaar is de familie Verboven. 
Gefeliciteerd! 

 

 
 

Zij winnen de heerlijke Sinterklaas taart. 
 


