Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Op donderdag 21 december gaan we van 17.30 uur tot 19.00 uur het Kerstfeest vieren op school.
We willen dit Kerstfeest op de Lindelaar traditioneel afsluiten met een :

GALA KERSTDINER!
Dit houdt in dat de kinderen in hun eigen groep een diner krijgen en stijlvol worden bediend door
obers!
Natuurlijk is het leuk dat de kinderen dan mooi gekleed naar het diner komen.
Het is de bedoeling dat ze over een rode loper naar binnen komen via de hoofdingang van de Groene
Borg.
Na het diner gaan we met alle kinderen naar buiten en zullen daar enkele liedjes zingen voor alle
ouders.
U wordt van harte uitgenodigd om van 18.45 uur tot 19.00 uur een oliebol te eten op het plein om
samen met de kinderen het Kerstfeest af te sluiten.
Nadat we enkele Kerstliedjes hebben gezongen gaan alle kinderen weer met de leerkrachten naar
binnen.
U kunt uw kind dan uit de klas komen halen en mee naar huis nemen, op deze manier houden de
leerkrachten overzicht of de kinderen veilig naar huis gaan.
Ook is er het verzoek om jongere broertjes en zusjes niet naar de kinderen toe te laten lopen als we
gaan zingen.
Natuurlijk hebben we weer hulp van de ouders nodig om dit feest te realiseren.
We willen u vragen of u voor de groep van uw eigen kind(eren) een gerecht of iets te drinken wilt
verzorgen.
De leerkrachten stellen samen met de kinderen het menu samen.
Ze gaan met de kinderen enkele voorgerechten en enkele hoofdgerechten kiezen.
Het nagerecht wordt door de ouderraad verzorgd.
Vanaf maandag 11 december t/m donderdag 14 december zullen op de deuren van de groepen
kerstballen hangen met de diverse gerechten.
Op elke Kerstbal staat een gerecht of een drankje en voor hoeveel personen het gemaakt moet
worden (let op het aantal!)
U kunt zich op de kerstbal inschrijven voor een gerecht of een drankje.
Wilt u uw kind op woensdag 20 december het volgende meegeven: bord, beker, bestek en een
servet?
Wilt u uw kind in de week van 11 december een waxinelichtje op batterij mee naar school geven?
Deze kunnen we dan gebruiken in kerststukjes, sfeerlichtjes.
Tijdschema:
17.30 uur
Binnenkomst gasten voor het gala Kerstdiner
17.45 uur – 18.40 uur
Gala Kerstdiner.
18.45 uur
Kinderen gaan naar buiten.
18.45 uur- 19.00 uur
Kinderen zingen voor de ouders.
19.00 uur
Kinderen worden uit de klas gehaald door de
ouders.

We hopen er een stijlvol en gezellig Kerstfeest van te maken!

