Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij nodigen u van harte uit voor de kerstmiddag op de ST. Thomasschool op
donderdag 21 december 16.15 uur.
Dit jaar hebben we er, zoals eerder gemeld, voor gekozen om een kerstspel te laten
spelen door kinderen. Verschillende groepen zullen ook een kerstliedje gaan zingen. Het
kerstspel is het verhaal van Ebenezer Scrooge, hiermee hebben we de afgelopen weken
al kennisgemaakt tijdens de vieringen van de advent. Natuurlijk is er het traditionele
kerstbuffet en worden ouder(s)/ verzorger(s) van harte uitgenodigd voor een hapje en
een drankje in de speelzaal.
Het Kerstbuffet
De intekenlijsten voor de hapjes, die u samen kunt maken met uw kind(eren) komen
woensdag 13 december bij de lokalen te hangen.
We hebben de intekenlijst verdeeld in drie categorieën;
a. koude en warme hapjes / voorgerechten
b. koude en warme hoofdgerechten
c. toetjes/ taart/ zoete hapjes
Iedere editie van het kerstbuffet worden er door jullie enthousiast heel veel hapjes
gemaakt, teveel om op te kunnen eten! We kunnen veel weggeven aan een goed doel maar
niet alles in verband met houdbaarheid. Om verspilling te voorkomen willen we jullie
vragen om maximaal 10 hapjes per kind mee te nemen voor het buffet.
Speelzaal
Tijdens het buffet is de speelzaal ingericht als ontmoetingsplek voor ouders en
verzorgers. We nodigen u dan ook van harte uit om na afloop van het kerstspel onder
het genot van een hapje en een drankje samen te zijn in het speellokaal.
Samengevat:
16.15 – 16.30
16.35 - 16.45
16.45 – 17.15
17.15 - 18.00

18.00 – 18.25
18.25 - 18.30

Vriendelijke groet,
Melina en Carin

Inloop in de klas (hapjes kunnen in de klassen gebracht worden)
Kleuters zingen een liedje op het plein, op het podium
Kerstspel + koortje op het plein, op het podium
Kerstbuffet: leerlingen eten in de eigen groep
> Ouder(s)/verzorger(s) worden van harte uitgenodigd in de speelzaal voor
een hapje en een drankje
Muzikale afsluiting door de groepen 3, 3-4 en 4 en het team
Afsluiting en slotwoord

Wij wensen u
prettige kerstdagen en
een gelukkig
nieuwjaar!
Team
St. Thomasschool

