
 

 

 

 

 

 

                                                        Buren, 19 december 2022 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Kerstviering donderdag 22 december a.s.  
Op donderdagavond 22 december a.s. hebben we kerstfeest op school. Ons kerstfeest start voor de 
kinderen met een gezellig kerstdiner in de klas. Na het kerstdiner, bent u als ouder(s)/verzorger(s) 
samen met uw kind, uitgenodigd op onze gezellige kerstmarkt buiten op het schoolplein. 
 

Op deze kerstmarkt wordt zelfgemaakte kerstspullen verkocht voor ons 
bekende goede doel: de school in Zambia. Marlijn Meulenbeek zal ook 
met een informatiekraam op onze kerstmarkt staan. 
 
Nog even de tijden:  
17.00 - 17.15 uur  Deuren open en inloop in de klassen (de gerechten 
worden dan meegebracht) 
17.15 - 18.00 uur  Kerstdiner in de eigen klas.  
18.00 - 19.00 uur  Kerstmarkt 
18.30 uur              Verloting 
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen donderdagochtend een bord, beker 
en bestek meenemen in een plastic tas. 
Wij willen u vragen om uw kind om 18.00 uur uit groep 1 t/m 5 zelf uit de 
klas op te halen voor een bezoek aan de kerstmarkt. 
Kinderen uit groep 6 t/m 8 komen zelf naar buiten. 

Belangrijk om te weten: 
- Alle kinderen krijgen in de klas van hun juf/meester een lootje voor de verloting op de kerstmarkt. De 
kerstman komt de lootjes in de klas brengen. 
- Vanaf 18.00 uur kunnen de kinderen hun eigen kerstknutsel kopen.  
  Ná de verloting gaan de kerstknutselspullen in de vrije verkoop.  
- We hopen dat het droog is, zodat we gezellig iets met elkaar kunnen drinken bij het kampvuur. Bij 
regen verplaatsen we de kraampjes naar binnen en kunt u wat drinken op het leerplein. 
 
- Let op: op de kerstmarkt kan alleen contant betaald worden! Van briefgeld kunnen wij niet 
teruggeven, graag betalen met muntgeld (€1,-, €2,- €0,50) 
 
Kerstkaarten 
De meesters en juffen hebben met de kinderen de volgende afspraken gemaakt over uitdelen van 
kerstkaarten: 
- Je mag één kerstkaart aan de hele klas schrijven, die krijgt een mooi plekje in de klas. 
- Individuele kerstkaarten mogen zelf thuis door de brievenbussen gedaan worden. 
 
MR 
De algemene ouderavond hebben we achter de rug. Dat is het officiële moment van de start van een 
eventueel nieuw MR-lid. Wij verwelkomen dan ook Rike Nijhoff-Brekveld. 
 
Groep 5 - Meester Pim 
In januari en februari 2023 zal meester Pim op de maandagen afwezig zijn. Dit i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden. Juf Jacqueline zal op deze maandagen tot aan de voorjaarsvakantie in groep 5 zijn. 
 
Namens het team 
Obs Koningin Beatrix, Jacqueline de Fouw 


