Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Wilhelminaschool
Betreft: Kerst 2017
Datum: 1 december 2017
Beste ouders,
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst. In de klas branden de
adventskaarsen en we werken met Bijbelverhalen, spiegelverhalen en opdrachten naar Kerst toe.
Met deze brief informeren we u over de voorbereiding en de Kerstviering. Tevens vragen wij uw hulp bij
enkele activiteiten.
Op vrijdag 15 december maken we met alle kinderen, zoals elk jaar, kerststukjes voor de bewoners van
De Ridderhof en Elim.
Op donderdag 21 december vindt onze Kerstviering plaats in “De Ark”. Het thema van de viering is:
“Kerst, feest van geven ”.
We zetten een en ander voor u op een rij:
Vrijdagochtend 15 december
Ook dit jaar maken we met alle kinderen kerststukjes voor de bewoners van De Ridderhof en
Elim. Bij het maken van de kerststukjes hebben we ongeveer 15 hulpouders nodig. Bent u op
deze datum beschikbaar en vindt u het leuk om ons te helpen? Dan kunt u zich opgeven via het
opgaveformulier op de website.
Voor het maken van de kerststukjes moet ieder kind het volgende meenemen:
-

een bakje met daarin een blok natte oasis die ruim boven de rand uitsteekt. De bak
mag niet van karton zijn!

-

takken van coniferen, dennen, hulst, klimop e.d.

-

kerstversieringen zoals dennenappels, lint, kerstballetjes enz.

-

grotere kinderen mogen een snoeischaar meenemen.

Gaat u binnenkort uw tuin snoeien en heeft u groenmateriaal over? Wij zijn heel blij met extra
materiaal voor de kerststukjes. Heeft u groenmateriaal, dan kunt u dit op het opgaveformulier
aangeven.
Vrijdagmiddag 15 december
De kinderen van groep 7 en 8 brengen de kerststukjes bij de bewoners van De Ridderhof en Elim.
Ook hierbij hebben we een aantal hulpouders nodig. U kunt zich via het opgaveformulier opgeven.

Donderdagavond 21 december:
Om 19.00 uur begint de Kerstviering in “De Ark”. De kinderen hebben gereserveerde plaatsen vooraan
in de kerk. U bent van harte welkom en krijgt per gezin twee toegangskaarten (de kinderen hebben al
een plaats). De uitnodiging en de kaarten ontvangt u zo snel mogelijk.
Na afloop van de viering kunnen de ouders koffie en thee drinken in de kleine zaal. Voor de kinderen zal
er drinken klaar staan in de kerkzaal. U kunt uw kind daar ophalen.
Het zou fijn zijn als na de viering een aantal ouders een handje helpen bij het opruimen. Vele handen
maken licht werk.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de kerstcommissie: Tijmen
(tvoostenbrugge@cbswilhelmina.nl) en Mariët (mkorteweg@cbswilhelmina.nl).

Wij wensen u veel plezier bij alle voorbereidingen.
Het team van de Wilhelminaschool

