Nieuwsbrief 14
Vrijdag 10 december 2021

Beste ouders en verzorgers*,
De school is afgelopen week weer erg mooi in de kerstsfeer gebracht door de ouderraad. We zijn al
echt in de kerststemming. Dank jullie wel!
Wat zijn het toch onzekere tijden. In de media doen berichten de ronde dat de scholen wel, of toch
weer niet eerder dichtgaan en waarschijnlijk volgt ook een verlenging van de avond lockdown.
Op advies van onze kerstcommissie is daarom besloten dat we de persconferentie niet afwachten,
maar dat we het kerstfeest een week gaan vervroegen. Zo kunnen we in ieder geval met elkaar op
school het kerstfeest vieren, uiteraard volgens de voor ons geldende richtlijnen van het RIVM.

Kerstfeest
Vlinderbos 2021

Vrijdag 17 december
Kerstontbijt in de eigen groep.
Elke groep is prachtig versierd. Om 8.45 uur beginnen we het feest met een gezamenlijk ontbijt. De
kinderen komen in hun feestelijke kleding naar school. Iedereen neemt zelf zijn/haar eigen
kerstontbijt mee. De OR zorgt voor nog iets lekkers erbij. Als ‘fruitje’ krijgen de kinderen allemaal
iets te drinken en een mandarijntje.
In de hal is verhalenverteller Peter Faber. Hij vertelt vol passie en energie en brengt het verhaal echt
tot leven. Per bouw luisteren en kijken we naar deze boeiende voorstelling, elke groep aan een kant
van de hal.
In de ochtend worden er verder kerstkaarten geknutseld voor Voedselbank De Ronde Venen en
voor elkaar. De kinderen van groep 1-2 zijn normale tijd (12.00 uur) uit. Kinderen vanaf groep 3
nemen ook nog hun eigen lunch mee.

Kerststukjes
In de middag willen we graag met de kinderen (groep 3 t/m 8)
kerststukjes maken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! De kinderen
nemen zelf een bakje mee en spulletjes om hun kerststuk mee te
versieren (kerstballen, linten, kaarsjes, etc.). Indien u thuis een
snoeischaar heeft, wilt u die dan voorzien van een sticker met naam
meegeven aan uw kind?

Ook doen wij een oproep voor groene takken. Wie heeft er groene coniferen/kersttakken? Graag
ontvangen wij volgende week donderdag deze groene takken zodat de kinderen vrijdag hun
kerststukje kunnen maken.

Dus nog even voor de duidelijkheid:
Vrijdag 17 december
Groep 1-2:
Ontbijt: Ontbijt en iets te drinken mee nemen
Fruitje: Géén fruit en drinken meenemen, dit regelt de school
Groep 3 t/m 8:
Ontbijt: Ontbijt en iets te drinken meenemen.
Fruitje: Géén fruit en drinken meenemen, dit regelt de school
Lunch: Lunch en iets te drinken meenemen.
Kerststukjes: Graag materiaal om een kerststukje te maken meenemen.
Dinsdag 21 december
Deze dag gaan we een lipdub opnemen. Kinderen mogen in winterse kleding naar school komen;
(foute) kersttruien aan, (kerst-) mutsen op.
U ontvangt komende maandag via Eva een digitaal formulier, waarin u kunt aangeven of uw kind
wel of niet gefilmd mag worden. Deze lipdub willen we naar alle ouders sturen, zodat u ook een
kijkje in de mooi versierde school kunt nemen, en zo kunnen de kinderen u ook een kerstgroet
toewensen.
Woensdag 22 december:
Deze dag is de laatste mogelijkheid om op school
producten voor Voedselbank De Ronde Venen in te
leveren, want in de ochtend worden de kratten opgehaald.
De actie belooft een groot succes te worden, de eerste
kratten zijn al vol. Er is zelfs iemand die zijn kerstpakket
heeft gedoneerd, wat een goed idee! Alvast dank voor uw
bijdrage!
Donderdag 23 december:
Dit is een gewone schooldag. De kinderen zijn om 15.00
uur uit.

Vrijdag 24 december:
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit. Traditiegetrouw ontvangen de kinderen uit school een lekkere
oliebol.
Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u om op gepaste afstand van de uitgangen te wachten
tot uw kind een oliebol heeft ontvangen. Dit jaar zijn er alleen voor de kinderen oliebollen besteld.
Wij wensen u daarna een hele fijne kerstvakantie toe.
Maandag 10 januari:
Het team heeft dan een studiedag. Alle kinderen zijn vrij, we zien ze graag weer op dinsdag 11
januari op school.

Belangrijke data
vrijdag 17 december
dinsdag 21 december
woensdag 22 december
donderdag 23 december
vrijdag 24 december

Kerstfeest op school
opname Lipdub
uiterste inleverdatum voor Voedselbank
LET OP! Kinderen zijn om 15.00 uur uit.
12.00 uur start Kerstvakantie

maandag 27 december t/m
vrijdag 7 januari 2022

Kerstvakantie

maandag 10 januari 2022

alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

Goed weekend! Team Vlinderbos
*waar ouders staat kan ook verzorger en/of pleegouder gelezen worden.

