
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Universum,  

 

Het zijn alweer de laatste weken van 2016. Sinterklaas is uitgezwaaid en we zijn we druk bezig met 

de voorbereidingen voor ons Kerstfeest. Door middel van deze brief willen wij jullie op de hoogte 

brengen van de activiteiten en belangrijke data voor de komende kerstperiode. 

Kerstversiering 

Afgelopen woensdag is er hard gewerkt door een aantal ouders om de school in de kersstemming te 

brengen; het ziet er gezellig uit! Enorm bedankt allemaal! 

Ook de klassen zullen de komende week  in kerstsfeer worden gebracht waarbij de kinderen 

natuurlijk ook zelf aan de slag gaan met het maken van versieringen. 

Om een sfeervol lichtje bij het kerstdiner te kunnen maken is het de bedoeling dat alle kinderen een 

glazen potje en een LED lichtje meenemen. Dit graag meenemen vanaf 12 december. 

 

Het Goede Doel 

Dit jaar willen wij ons,  in deze Kersttijd, samen met Sterrenrijk, inspannen voor het goede doel .Wij 

hebben gekozen voor ‘Zending over de Grenzen’ en gaan een grote kleding inzamelingsactie houden. 

Mocht U tijdens  deze donkere dagen Uw zolder opruimen en U komt kledingstukken tegen die U 

niet meer draagt of die te klein zijn, aarzel dan niet om ze in een vuilniszak te stoppen en bij ons in te 

leveren.  Op 20 december zal  een medewerker  

gastlessen verzorgen in alle groepen om te vertellen over deze organisatie, zodat de kinderen ook 

weten wat er met de ingezamelde kleding gebeurt. Met een speciale “zakkenteller” zullen we gaan 

bijhouden hoeveel zakken er worden binnengebracht 

Verdere informatie vindt U in de onderstaande flyer. 
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Voorbereiding Kerstdiner 

Vanaf dinsdag 13 december zal er bij de ingang van elke klas een ‘kerstboom’ hangen waarop elke 
leerling kan aangeven wat hij/zij meeneemt voor het kerstdiner.  
Ook bij deze eetgelegenheid is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk gezond gegeten wordt.  
U kunt bijvoorbeeld denken aan: fruitspiesjes, stokbrood,mini krentenbolletjes of 
komkommer/tomaat spiesjes. De leerkrachten zullen met de kinderen in de klas bespreken wat zij 
zoal lekker vinden, zodat er voldoende suggesties zijn voor deze intekenlijst.  
Een aantal  kinderen kan ook zorgen voor het drinken bij de maaltijd.  
Als U in de gelegenheid bent om wat extra hapjes mee te nemen/te maken, dan zou dat lekker zijn 
voor de ouders die tijdens het kerstdiner op school blijven wachten. 
 
Vanaf maandag 19 december willen wij graag dat alle leerlingen een bord (liefst een onbreekbaar, 
stevig,  plastic bord), bestek en een beker meenemen. Graag alles voorzien van naam en in een 
plastic tas (ook met naam)meegeven. Na het kerstdiner zal alles weer vuil in dezelfde tas mee naar 
huis gegeven worden. 
 

20 December is de sluitingsdatum  voor de eet/intekenlijst. 

 

 

 

 

Kerstdiner 

Op donderdagavond 22 december vindt dan ons feestelijke kerstdiner plaats. 
Om 17.30 uur verzamelen alle kinderen en ouders buiten op het schoolplein waar we samen met de 
kinderen de avond op gepaste wijze muzikaal zullen starten. Bij erg slecht weer zullen we dit in de 
grote middenruimte doen. 
Om 17.45 uur gaan we naar binnen, waar de ouders het meegebrachte eten kunnen neerzetten in de 
centrale middenruimte en vervolgens  hun kind nog even gedag zeggen. 
Als U iets warms meeneemt, denkt U dan ook zelf aan een warmhoudplaatje (zonder snoer) en 
indien nodig bij het gerecht, ook graag een opscheplepel meenemen! 
Wilt U schalen, pannen e.d. die U meegeeft naar school, ook voorzien van naam, zodat we alles weer 
aan de ’juiste’  kinderen mee terug kunnen geven. 
Om 18.00 uur start dan het kerstdiner met al onze leerlingen en leerkrachten  in de grote centrale 
ruimte beneden. 
Voor ouders die tussendoor niet naar huis gaan, is er gelegenheid om in het BSO lokaal van 
Sterrenrijk beneden wat te drinken en te eten. 
19.00 Uur is het kerstdiner afgelopen  en kunnen de kinderen uit hun eigen klas worden opgehaald. 
Zij nemen hun bord, bestek etc. direct mee naar huis. 
 

Kerstvakantie 
Vrijdag 23 december ruimen de leerkrachten samen met de leerlingen hun klassen op en maken zij 
er met elkaar nog een gezellige dag van om vervolgens de kerstvakantie in te luiden. 

 

Met vriendelijke kerstgroet, 

Team Het Universum 



 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxdiXzOLQAhUEuxQKHThLDgUQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/kerst-muziek&psig=AFQjCNH1u4CIj0yckkZd0zMCSes-TgTOnA&ust=1481217708874569

