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KERST 2017
Donderdag de 21e vieren we Kerstfeest op de
Zwaluw.
Ook dit jaar is gekozen om gezellig met de kinderen
te eten in de klas.
De OR stelt 2 euro per kind beschikbaar om allerlei
hapjes te maken die samen het kerstbuffet vormen.
Op de volgende pagina kunt u lezen hoe dit in de
onderbouw en bovenbouw gaat.
Om 17.15 is er inloop, de avond begint om 17.30
tot 18.45. Hierna kunnen de ouders naar binnen
om de sfeer te proeven in de groep van uw kind.
Het zwaluwkoor zingt na afloop
in het speellokaal.

Wilt u uw kind
één glazen potje
meegeven? Dit kan
vanaf as. woensdag
ingeleverd worden bij
de groepsleerkracht.
Dit wordt gebruikt op
school tijdens het
“buffet”.

Vrijdag de 22e
zijn alle
kinderen om
12.00 uur vrij !!!

Sinds lange tijd en met regelmaat zijn
er luizen geconstateerd in een aantal
groepen. Controleer uw kind in de
vakantie daarom regelmatig. Hoe u
controleert en wat te doen als u luizen
constateert, kunt u vinden op deze
website:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/
Hoofdluis. In de week na de
kerstvakantie worden alle groepen
gecontroleerd door de luizenmoeders.
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Kerst in de onderbouw.
(groep 1 t/m 4)
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4
vragen ouders om de kersthapjes te
maken voor de klas. Zij zullen u vragen
(via de mail/parro) wie voor welk hapje
zorgt. Er is 2 euro beschikbaar per kind.
Ouders kunnen dit bedrag van te voren
krijgen of achteraf terugkrijgen .
U brengt uw kind om 17.15 naar school
,zodat we om half 6 kunnen starten. Om
18.45 bent u van harte welkom om de
versierde klas te bekijken en natuurlijk uw
kind op te halen.

Geeft u uw
kind(eren) bord,
bestek en beker (het
liefst plastic) mee en
een plastic tas om de
vieze spullen weer in
te doen?

Kerst in de bovenbouw.
(groep 5 t/m 8)
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken hun
kersthapjes zelf.
In de klas wordt door de kinderen zelf een lijst
gemaakt met hapjes die zij lekker vinden.
De leerkracht maakt groepjes en de kinderen
krijgen het geld mee. De leerlingen doen dus
zelf (vaak met behulp van ouders)
boodschappen en maken thuis hun hapje.
Alle hapjes bij elkaar vormen dus het
kerstbuffet van de klas.

