Obdam, 10-12-2019
Beste ouders en kinderen,
Op donderdag 19 december vieren we Kerst op school.
’s Ochtends gaan de kinderen naar school; ‘s middags zijn de kinderen vrij.
Uiterlijk 17.00 uur worden alle kinderen weer op school verwacht; de deur gaat om 16.50 uur open.
We gaan eerst met de kinderen kijken naar een kerstmusical die wordt opgevoerd door de
leerkrachten en enkele leerlingen van De Caegh.
Aansluitend (na de kerstmusical) zal rond 17.45 uur de kerstmaaltijd in de verschillende groepen
plaatsvinden. Bij de klas komt een lijst te hangen waarbij u zich voor een gerecht kunt intekenen, wilt
u uw naam bij het gekozen gerecht zetten? Dit gebeurt op vrijwillige basis.
Op school zijn er geen mogelijkheden om eten te verwarmen. Wilt u gerechten die warm geserveerd
moeten worden, verwarmd op school brengen? De warme gerechten kunt u vanaf 17.30 uur binnen
brengen bij de groep van uw kind(eren). Koude gerechten kunt u ’s morgens op school brengen (er is
beperkte koelruimte).
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind donderdagochtend 19 december een plastic tas bij zich heeft, met
daarin een bord en bestek; alles voorzien van de naam van uw kind.
Dan kunnen wij samen de tafel dekken.
Aanvang:
Einde:

17.00 uur (de kinderen kunnen vanaf 16.50 uur naar binnen)
18.45 uur voor de groepen 1/2.
19.00 uur voor de groepen 3 t/m 8.

Na afloop mogen de leerlingen van de groepen 1/2 om 18.45 uur uit hun lokaal opgehaald worden.
De kinderen van groepen 3/4 mogen om 19.00 uur bij het lokaal worden opgehaald.
De groepen 5 t/m 8 komen om 19.00 uur zelf naar buiten.
Tijdens en na de kerstmaaltijd kunnen alle ouders vanaf 18.30 uur in en om de kuil genieten van
muziek met warme chocolademelk en glühwein. Van harte aanbevolen!
Vanuit de kerstgedachte willen wij samen voor een sfeervolle avond zorgen!
Team De Caegh.

