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NIEUWSDRIES 
Extra Kersteditie 

 

Agenda 
Vrijdag 7 dec. Kerstbomen in de klas. OR versiert de school 

Dinsdag  11 dec. Intekenen voor het Kerstdiner 

Woensdag 19 dec. In elke klas worden kerststukjes gemaakt. 

Donderdag 20 dec. Kinderen zijn om 12.00 uur uit 

Donderdag 20 dec. Kerstviering op school en in de kerk. 

Vrijdag  21 dec. Kinderen zijn om 12.00 uur uit. Start Kerstvakantie. 

Vrijdag  21 dec.  Nieuwsdries komt uit. 

 

 

Sinterklaas is weer naar Spanje. 
We zijn heel blij dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek heeft gebracht aan de Driessenschool.  
Het was echt een prachtig feest! De Pieten waren al wat eerder en hebben van de kinderen een 
voetbaltraining gekregen. Jammer, dat er een bal op het dak terecht kwam en dat Klimpiet het dak 
op ging en er niet meer af durfde. Op het dak klimmen mag al helemaal niet, dus juf Marja was best 
een beetje boos. Hierdoor werd Piet bang dat Sinterklaas ook boos zou zijn. Even later arriveerde de 
Sint in een karretje achter de quad van Jord Schermer, op het schoolplein. Gelukkig was hij niet boos 
en Piet kwam bibberend via een laddertje naar beneden. Sint werd welkom geheten en daarna heeft 
hij met zijn Pieten in alle klassen ruimschoots de tijd genomen om met de kinderen te praten en 
cadeautjes uit te delen. 
Wij willen bij deze Sinterklaas en zijn Pieten nog eens hartelijk bedanken. Het was echt een top feest!      
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Intekenen kerstdiner. 
Vanaf dinsdag 11 december kunt u weer intekenen voor het kerstdiner. In de groepen hangen er dan 
lijsten waarop u kunt aangeven wat u wilt maken of meenemen voor het kerstdiner op donderdag 20 
december.  
De ervaring leert dat er vaak veel te veel eten is. Houd u zich dan ook aan de hoeveelheid die op de 
lijst staat of bedenk dat wanneer er 12 kinderen in de klas zitten dat u een hoeveelheid maakt voor 
bijv. 9 kinderen. Niet elk kind eet namelijk alles van het buffet.  
 

 

 

 

Kerststukjes maken op woensdag 19 december. 
Op woensdag 19 december worden er in alle groepen van 11.30 uur tot 12.30 uur kerststukjes 
gemaakt. Hiervoor hebben de kinderen wel wat spulletjes nodig van thuis.  
Wilt u uw kind, ‘s morgens in een tas daarom het volgende meegeven; 

 Bakje met oasis 

 Kersttakjes ( bijv. dennentakjes, hulst, klimop enz.) 

 Versierseltjes voor in het stukje (bijv. dennenappeltjes, kerstballetjes, paddenstoeltje enz.)  

 Kaars 

 (Snoeischaar)  
Alvast onze dank.   

                       
 

Kerstviering op donderdag 20 december. 
Op donderdag 20 december wordt ons jaarlijkse traditionele kerstfeest gevierd. 
De kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit. 
Vanaf 17.15 uur zijn ze weer welkom op school. Ze mogen dan de hapjes voor het kerstdiner 
de klas inbrengen. De ouders mogen uiteraard meelopen en even een kijkje nemen in de 
klassen. Om 17.40 uur gaat de bel. De ouders verlaten de school en de kinderen gaan naar 
het speellokaal. Hier zal een kerstverhaal worden verteld. Na het kerstverhaal gaan de 
kinderen naar hun eigen lokaal, waar ze dan met elkaar gaan genieten van het kerstdiner. 
Om 18.50 uur verzamelen we op het schoolplein en lopen de kinderen met een lichtje in hun 
hand naar het kerkje. 



Bij deze nodigen wij u uit om bij deze viering aanwezig te zijn. Vanaf 18.45 uur bent u van 
harte welkom in het kerkje. De viering start om 19.00 uur. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  


