Tilburg, 10 december 2020
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week, donderdag 17 december, is er voor de leerlingen een Kerstviering op school. Wel in
een iets andere vorm dan dat we gewend zijn, maar met een kleine aanpassing kan die viering
gewoon doorgaan! In deze brief willen we jullie daarover informeren. Lees onderstaande daarom
goed door!
Ophalen/Wegbrengen:
De leerlingen van de groepen 1/2 en groepen 7/8 zijn donderdag 17 december om 12.00 uur uit.
De leerlingen van de groepen 3/4 en groepen 5/6 zijn donderdag 17 december om 12.15 uur uit.
Groep 1/2 en groep 7/8 worden om 16.45 uur op school verwacht. Ze gaan via de eigen ingang naar
hun klas. Om 18.45 uur kunnen ze op de normale plek weer opgehaald worden. Let hierbij als ouder
op de 1,5 meter afstand en kom alleen! Er zijn dit jaar helaas geen activiteiten voor ouders op het
schoolplein.
Groep 3/4 en groep 5/6 worden om 17.00 uur op school verwacht. Ze gaan via de eigen ingang naar
hun klas. Om 19.00 uur kunnen ze op de normale plek weer opgehaald worden. Let hierbij als ouder
op de 1,5 meter afstand en kom alleen! Er zijn dit jaar helaas geen activiteiten voor ouders op het
schoolplein.
Houd u zich aan bovengenoemde tijden aub. (Dat betekent dat broertjes/zusjes buiten wachten tot
ze naar binnen mogen.)
Eten:
Vanwege de corona richtlijnen van de GGD kunnen we dit jaar met Kerst geen buffet houden in de
klassen. De richtlijnen geven aan dat er vanuit thuis geen hapjes meegenomen mogen worden om te
delen met anderen.
We willen tijdens deze kerstavond toch samen met de kinderen eten in de klas en hebben het
volgende alternatief bedacht:
De kinderen brengen hun eigen eten mee. Dit eten is verdeeld over twee feestelijke bordjes.
Één bord met hartige hapjes (hoofdgerecht) en één bord met zoete hapjes (toetje).
Let op: bestek, beker, (soepkom alleen groep 3/4!), graag ook 's avonds pas meegeven.
U weet zelf goed hoeveel en wát uw kind lekker vindt. Geef niet teveel mee! Wij willen verspilling
van voedsel tegengaan.

z.o.z.

Om jullie een beetje op weg te helpen met de hapjes, hieronder wat ideeën:
Hartige hapjes
-Kleine salade (b.v. pastasalade, rauwkost oid)
-Blokjes kaas, stukjes worst, gehaktballetjes
-Wraps
-Gesneden groente
-Miniworstenbroodje, mini-pizza o.i.d.
-Brood/broodje met beleg

Zoete hapjes
-Fruit
-Stukje pannenkoek/koekje/plakje cake
-Danoontje/puddinkje

Drinken wordt verzorgd door de oudervereniging.
We maken er met de kinderen weer een bijzondere viering van!
We wensen alle ouders/verzorgers, leerlingen en hun familie
fijne kerstdagen toe en een goed maar vooral gezond 2021!
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