Geachte ouders(s)/verzorger(s),
Op onze school hebben de kinderen met hun leerkrachten de klassen al mooi versierd en heeft
de ouderraad de gangen van onze school feestelijk aangekleed. Kerst 2018 kan wat ons betreft
beginnen!
Dit jaar nodigen we de kinderen uit voor het galakerstdiner op donderdag 20 december
van 18.00 tot 19.30 uur (inloop vanaf 17.50 uur). (let op gewijzigde tijd, anders dan in
informatiekalender)
Maar ook dit jaar kunnen we niet zonder uw hulp. Wij vragen aan alle ouders om thuis iets
te maken voor het kerstdiner.
De kinderen hebben samen met hun juf een menuutje samengesteld. Dit menu hebben we zo
verdeeld dat iedere ouder iets kan maken. Daardoor blijft het voor iedereen te doen.
Bij de groep van uw kind(eren) hangt vanaf woensdag een intekenlijst waarop u kan aangeven
wat u wil maken voor het kerstdiner.
Wij vragen u vriendelijk om deze lijst voor 14
december in te vullen.
Bij de hogere groepen gaat het een beetje anders, daar brengen de kinderen het briefje mee
met daarop een gekozen gerecht dat thuis gemaakt gaat worden.
De door u gemaakte gerechtjes kunt u tijdens de inloop van het galadiner bij de klas van uw
kind(eren) afgeven of in overleg op een ander tijdstip.

Om de afvalberg niet te groot te maken, vragen wij u om aan uw kind
op donderdagmorgen 20 december een bord, 2 schaaltjes, beker, bestek mee te geven in
een plastic zak voorzien van naam. De kinderen brengen dit alles weer vuil mee terug na
het diner, zodat het gelijk bij u thuis in de afwas kan.

Het galadiner duurt tot 19.30 uur. De leerlingen kunnen natuurlijk binnen worden
opgehaald door ouder(s)/verzorger(s). De deuren van de school gaan pas om 19.25 uur open
zodat het rustig in de gangen blijft en de kinderen tot het laatst kunnen genieten van het diner.
Rest ons u alvast hele fijne dagen toe te wensen!
Kerstwerkgroep de Veste

