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Beste ouders / verzorgers,  
 
In deze kerstraket een vooruitblik naar Kerst.  
Ook voor Kerst geldt dat de PO Raad dringend 
adviseert om Kerst alleen te vieren met kinderen en 
medewerkers van de school. (Dus zonder ouders of 
andere externen in de school.)  De kerstviering zal dit 
jaar dus niet, zoals jullie gewend zijn, op de 
donderdagavond plaatsvinden. We kunnen niet met 
alle ouders gezamenlijk in een grote zaal bijeen 
komen. Ook willen we drukte bij het brengen en 
halen zo veel mogelijk beperken en extra verplaatsing 
(voor een uur kerstviering) voorkomen. Een 
kerstdiner waarbij iedereen wat meeneemt is vanuit 
de richtlijnen ook geen optie. Maar wat dan wel?  
 

  

 
 

Op school zorgen we er natuurlijk voor dat 
ook deze Kerst weer een mooi feest wordt voor de 
kinderen. Juist tijdens de kerstdagen is het belangrijk 
om stil te staan bij de mensen om je heen en samen 
te vieren: in de school, thuis en mensen bij je in de 
buurt. Ook dit jaar willen we iets doen voor de 
eenzame mensen uit onze buurt. We knutselen iets 
moois en brengen dit vrijdag 18 december rond.   
  

 
 

Vanaf 7 december brengen we samen met de 
kinderen de school helemaal in kerstsfeer. In iedere 
groep komt weer de kerstboom waar we zelf de 
versiering voor maken.   
Donderdag 17 december staat helemaal in teken van 
Kerst: alle kinderen mogen in hun mooiste 
kerstkleding naar school komen, het hek gaat om 8:20 
uur open. We starten samen met een viering. Daarna 
zijn er vier kerstactiviteiten waarbij de kinderen in 
een groepje met onder-, midden- 
en bovenbouwkinderen die activiteiten uitvoeren.  

 
De ochtend sluiten we af met een zelfgemaakte 
lunch (de kinderen nemen alleen fruit en drinken 
mee naar school, zij hoeven geen brood voor de 
middag mee te nemen).  
’s Middags sluiten de stamgroepen af in hun eigen 
groep met een kleine viering en om 14:00 is de school 
uit. 

3 DECEMBER Sinterklaas op locatie Bekkumer 

7 DECEMBER Studiedag, kinderen vrij 

17 DECEMBER 
Kerst op school (gewoon onder 
schooltijd) 

18 DECEMBER 
Laatste schooldag van 2020, kinderen 
om 12.00 vrij 



 

 

 
Op vrijdag 18 december komen de kinderen naar 
school, presenteren de stamgroepen aan elkaar hun 
Chocoladethema en wordt de kerstgroet 
rondgebracht. Na het opruimen zijn de kinderen om 
12:00 uur vrij en begint de kerstvakantie.  
  
In de stamgroepen zullen we de komende 
kerstviering natuurlijk bespreken en voorbereiden, 
maar daar wachten we nog even mee tot de Sint 
weer vertrokken is naar Spanje…  
  
  

PEUTERS  
Natuurlijk doen de kinderen van onze peutergroep 
net als andere jaren gewoon mee met het 
kerstfeest. De peuters zijn donderdag 17 december 
bij de viering in de ochtend en daarna hebben zij een 
eigen kerstprogramma.   
Op vrijdag 18 december is het een gewone 
peuterochtend.  
 

 
Ik hoop dat jullie door deze nieuwsbrief weer 
voldoende op de hoogte zijn van de komende 
festiviteiten.   
Met vriendelijke groet, namens het team  
Yno 

 


