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INFORMATIE OVER ONZE KERSTVIERING 

2019. 
De kerstviering vindt plaats op donderdag 19 december vanaf 16.45 uur 
tot ongeveer 18.30 uur. 
De kinderen mogen eerst hun hapjes en drankjes naar het lokaal 
brengen. Daarna gaan alle kinderen (met hun stamgroepleerkrachten) 
naar buiten op het plein. Zij zullen daar de kerstviering beginnen met het 
zingen van een gezamenlijk lied voor alle ouders. 
Na dit lied gaan de kinderen naar hun stamgroep (voor hun kerstdiner). 
 
De ouders  kunnen naar het kerstcafé (een oude, vertrouwde traditie, 
waar we heel blij mee zijn). 
 
Een andere vertrouwde Wilgenhoektraditie is het Kerstorkest. Kinderen 
èn ouders zullen samen kerstliederen  ten gehore brengen. 
 
Onze ‘dramadocente’ Monique Sentjens verzorgt dit jaar met een groep 
kinderen (uit elke stamgroep) een voorstelling.   
De voorstelling wordt 2 x gespeeld. 

Alles op een rijtje: 
 

18-12        8.15 -   8.30 uur  Uitvoering kerstorkest in de hal 

19-12        8.15 -   8.30 uur Uitvoering kerstorkest  in de hal 

19-12      16.45 - 18.30 uur Kerstviering  

 
Het schema van de viering op 19-12  

16.45 uur Hapjes naar binnen brengen 

16.55 uur Buiten verzamelen, samen met kinderen en ouders 
het lied ‘Bijna Kerstfeest’ van 123-ing zingen 

17.00 uur In de groep starten met diner 

17.30 - 17.45 uur 1e voorstelling voor de Bijenkorf, Vlindervolk, 
Zevensprong en Keiers.  

18.00 - 18.15 uur 2e voorstelling voor de Rommelpot,Ponguinpool, 
Stokstaartjes en Madeliefjes. 

18.30 uur Einde Kerstviering 

(De groepen zijn bewust zo gekozen, omdat de kinderen ook bij het maatjeslezen aan elkaar gekoppeld zijn). 
 
Om 18.30 uur zal de kerstviering afgelopen zijn en kunt u uw kind(eren) ophalen bij hun lokaal. 

 
 

16 december 2019 

   AGENDA 

 

 Wo. 18 en do. 19 dec. 

Uitvoering kerstorkest 

 Do. 19 dec. 

Kerstviering 16.45-18.30 uur   

 Vrij. 20 dec.  

Alle kinderen 12:00 vrij 

 Ma. 23 dec.  t/m 3 jan.  

Kerstvakantie 

 Wo. en do. 25 en 26 dec. 

Kerstdagen 

 Di. 31 dec. 

Oud- & Nieuwjaar 
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                                        REINTEGREREN 
Goed nieuws! Marie-Elise is voor 50% beter! De volgende 50% gaat zij reintegreren in het Vlindervolk. Dit start 
na de kertvakantie. Hartstikke fijn voor haar en ook voor de Vlinders.. 
Joyce van Erkelens blijft dit schooljaar IB taken doen op onze school, zij is op donderdag en vrijdag aanwezig.                                 

 

                                                 VRIJ 
Vrijdag 20 december zijn ALLE kinderen vanaf 12:00 uur vrij!  

 

                                         KAARSRESTEN 
Donkere, maar ook gezellige dagen liggen in het verschiet. Lekker bij de haard/kacheltje aan  keuvelen met een 
kaarsje aan…. Deze kaarsjes worden niet allemaal tot het eind toe opgebrand. Bewaar de restantjes van de 
kaarsjes. Graag in verschillende kleuren (gele, rode, paarse, blauwe en/of groene), hoe meer kleur hoe beter. 
In het nieuwe jaar kunt u deze in een doos deponeren, die in de taartpunt komt te staan.  
Wij kunnen ze goed gebruiken voor een Keuzecursus of een Techniekles.   

     

                                          WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
 

                                  LAATSTE WILGENTENEN 
Dit is de laatste versie van de Wilgentenen van het jaar 2019. 
Afgelopen schooljaar ben ik begonnen als nieuwe directeur op deze school. Ik ben terecht gekomen op een 
leuke werkplek, waar het hele team, kinderen, maar ook ouders een grote rol in betekenen. Dit vind ik enorm 
waardevol. Alle helpende ouders, die een steentje hebben bijgedragen met hun hulp op-, bij- en in onze school, 
wil ik dan ook hartelijk bedanken hiervoor. 
Het is waarschijnlijk al vele malen benoemd:  JULLIE HULP EN BIJDRAGEN zijn GOUD waard! Zonder deze hulp 
kunnen wij de kinderen niet zo’n leuke tijd meegeven op school. 
 
Namens het hele team wens ik één ieder fijne kerstdagen wensen en een voorspoedig 2020! 
Gina (directie)  

                                               

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/

