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 BESTE OUDERS/VERZORGERS  
     

Wat een feest was het weer met de Sint. Hij kwam aan 
in een politiewagen en we zijn verwend met prachtige 
cadeaus. Nu door naar de kerst! Maandagmiddag 9 
december is de school al versierd voor kerst, wat fijn 
dat er zoveel mensen kwamen helpen, heel erg bedankt 
daarvoor. In deze kersteditie van de Nieuwsraket kun je 
lezen wat er de laatste twee weken gaat gebeuren.  
 

                                         

 LIVEMUZIEK 
Op 17, 18 en 19 december willen we kinderen die een 
instrument bespelen graag de kans geven om ‘s 
morgens bij de inloop een kerstliedje te spelen.  
Opgeven gebeurt bij Eva.  
 
 
 

KERSTBAKJES MAKEN 
Op maandag en dinsdag gaan de verschillende groepen 
van 13u tot 14u in het buurthuis kerstbakjes maken, we 
doen dit in samenwerking met Raster. Wil je ook graag 
helpen? Meld je dan bij de stamgroepleider. Raster en 
de OR zorgen voor groen, een bakje, oase en een kaars. 
Heb je nog oude kerstversiering zoals kleine ballen op 
slingertjes die geschikt zijn om in een kerststukje te 
verwerken, dan willen we die graag hebben.  
 
Een paar kinderen maken meer dan één kerstbakje. Op 
woensdag 19 december gaan een paar kinderen onder 
begeleiding deze extra kerstbakjes rondbrengen in de 
buurt. Zij brengen dit cadeau aan mensen die 
bijvoorbeeld alleen zijn of om een andere reden wel 
wat extra liefde en aandacht kunnen gebruiken.  
 

 
 

 

  KERSTDINER VOOR DE KINDEREN 
Op donderdag 19 december is er weer kerstdiner. Vanaf 
nu kunnen kinderen en ouders inschrijven op een lijst 
bij de deur om te laten weten wat voor lekkers ze 
meebrengen. Fijn als dit voornamelijk hartige gerechten 
zijn. De ouderraad zorgt voor bord, bestek en bekers 
voor alle kinderen! Om 17.00u is de inloop, je kunt het 
eten dan in de groep klaarzetten. Voor drinken wordt 
gezorgd. Pak warm eten in en breng eventueel een 
warmhoudplaatje mee. Om 17.15u gaan alle kinderen in 
hun groep en kunnen de ouders in het buurthuis blijven 
voor een gezellig samenzijn (zie onder). Om 18.15u 
kunnen de kinderen opgehaald worden in de groep. Fijn 
als je aanbiedt te helpen opruimen in de groep, vele 
handen maken licht werk. 
 
 

 

Maandag 16 en dinsdag 17 december 
De kinderen maken kerstbakjes in het 
buurthuis (onder schooltijd). Hulp 
Welkom 
 

 
Maandag 16 december 14.00u 
De kinderen die vrijdag optreden 
komen bijeen in het buurthuis (Raster) 

 
Week van 16 december:  
inloop in de ochtend met live muziek 
van kinderen. Opgeven bij Eva. 

 
Donderdag 19 december 
Kerstdiner van 17.15-18.15u  
(inloop vanaf 17u) 

 
Vrijdag 20 december  
12.45u Talentenshow Raster buurthuis 
midden- en bovenbouw 



 

 

 SAMENZIJN VOOR DE OUDERS  
Vanaf 17.15 is er voor ouders, broertjes en zusjes de 
mogelijkheid om gezellig samen te zijn in het buurthuis. 
De OR zorgt voor drinken (fris en sap) en wat hapjes, 
zoals borrelnootjes en zoutjes. Er is dit jaar dus geen 
diner. Tussendoor komen Hubble, Zon, Apollo, Luna en  
Noorderlicht langs om een klein optreden te verzorgen. 
Roken doen we buiten. Peuken graag in de daarvoor 
bestemde bak. Let op dat je niet meer rookt op het 
moment dat er kinderen in de buurt zijn. 
 
De peuters hebben ook een kerstdiner. Voor hen is dit 
al spannend genoeg, zij zullen hun optreden voor ons 
bewaren voor als ze wat groter zijn. Vorig jaar hebben 
Eva en Marieke voor jullie opgetreden. Wie durft het dit 
jaar aan om voor de ouders een mooi kerstoptreden te 
verzorgen….? We dagen jullie uit! 
 
 
 
 

 KERSTKAARTEN 
Net als vorig jaar willen we jullie vragen kerstkaarten 
zoveel mogelijk op vrijdag 20 december uit te delen. 
 
 

  TALENTENSHOW 
Op vrijdagmiddag 20 december verzorgt Raster voor de 
midden- en bovenbouw een talentenshow. Publiek is 
van harte welkom! 
 
De kinderen die zich voor de show hebben opgegeven 
mogen op maandagmiddag 16 december om 14u naar 
het buurthuis. Daar krijgen ze hulp en tips van TJ en een 
expert om hun optreden helemaal af te maken. Ook 
wordt dan de volgorde van optreden bepaald. Kan je 
echt niet op de maandag, dan is de dinsdag ook nog 
mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  EINDEJAARSSCHOONMAAK  
Een aantal ouders heft aangebo- 
den om met elkaar te helpen 
om de groep van hun kind extra  
schoon te maken (in de kasten, vergeten  
hoekjes, hoge randen, etc.). Daar zijn we heel erg blij 
mee. Voor de kleuters zou het fijn zijn als dit  op 
vrijdagochtend 20 december tussen 8.45u en 9.45u zou 
kunnen. 
Voor de midden- en bovenbouw van 12.45u tot 13.45u 
(tijdens de talentenshow). Wil je helpen? Zet je naam 
dan op de lijst bij de deur van de groep. 

 
 

  TOT SLOT 
 
Iedereen weer bedankt voor het meehelpen afgelopen 
periode. Laten we deze laatste twee weken met elkaar 
de kerstgedachte in leven houden, goed voor elkaar 
zorgen, elkaar helpen, elkaar fijne dagen toewensen en 
er een fantastische afsluiting van 2019 van maken. En 
voor de vakantie…: 

 
 
 

 

 

 


