
KERSTMARKT EN KERSTVIERING 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kerstprogramma van dit jaar ziet er als volgt uit: 
 
Op donderdagavond 19 december zal er een kerstmarkt plaatsvinden in onze school. De 
leerlingen hebben samen besloten dat de opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het pas 
opgerichte Voedselbos in ons dorp.   
Mensen uit Waspik zijn hard aan het werk om langs het fietspad naar Waalwijk op een stuk 
grond een bos aan te leggen, waar met fruitbomen en struiken op een duurzame manier 
fruit kan groeien. Dit fruit kan vervolgens door mensen uit de omgeving zelf geplukt gaan 
worden. Een mooi initiatief in Waspik waar we graag onze hulp bij aanbieden! 
 
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 kerstmarkt 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 aula van snert en broodjes knakworst.  
            
Tijdens de kerstmarkt zal de hoofdingang gesloten zijn. De drie ingangen aan het schoolplein 
zijn open. De plattegrond van de school tijdens de kerstmarkt vindt u in de bijlage.  
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.  
 

Op vrijdag 20 december gaan we voor een gezamenlijke kerstviering naar de 

Bartholomeuskerk. 

Verder heeft iedere klas zijn eigen programma. 

Om 11.45 uur komen we samen bij de zandbak om te horen welk bedrag we 

aan het Voedselbos kunnen schenken.  

De kerstvakantie start om 12.00 uur 
                                                  
Het team en de ouderraad van basisschool De Veste willen iedereen graag hele fijne 
kerstdagen en een prachtig 2020 toewensen!         
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiQlcbkpfrXAhXNh7QKHSVSByAQjRwIBw%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.smulweb.nl%2Fblog%2Fhans3333%2F25031%2Fklassieke-kerst-7-gangen-nostalgie%26psig%3DAOvVaw1R6Ft0677bEu50VTzCA_7x%26ust%3D1512818367551893&data=02%7C01%7Cinfodeveste%40leerrijk.nl%7C298374b3ef244ea1e8b208d77cbfba64%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637115035241116127&sdata=7o1bZnyWNh6sLQZTfKOcP9ONDpm524ASr%2Fzq4aLB3YI%3D&reserved=0

