KERST
Met deze informatieve brief willen we jullie inhoudelijk informeren over de
verschillende kerstactiviteiten die de komende anderhalve week georganiseerd worden.
Maandag 10 december
Op deze dag wordt tijdens de weekopening aan de kinderen bekend gemaakt welke goede doelen we
dit jaar zullen gaan steunen en wat zij doen.
Woensdag 12 december
Op deze dag wordt een kerstcrea georganiseerd. De leraren en enkele vaste ouders hebben activiteiten
voorbereid. Zij kunnen echter wel wat extra handen gebruiken, waardoor de activiteit soepeler verloopt
en de kinderen minder lang hoeven te wachten als ze hulp nodig hebben. Geef je daarom op bij Corrie
(corriebakens@obs-dehorizon.nl) als je tijd en zin hebt om te helpen. Tijdens de kerstcrea worden
producten gemaakt om te verkopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de goede doelen.
Donderdag 13 december
Vanaf deze dag starten we met de verkoop van knutselwerkjes en lootjes in de drie kraampjes in de
hal. De lootjes kosten € 1,- per stuk. De verkooptijden zijn om 8:30 uur en 14:30 uur met
uitzondering van de woensdag en vrijdag. Op deze twee dagen is er ook rond 12:30 uur een verkoop.
Woensdag 19 december
Om 11:00 uur organiseren wij een kerstviering voor alle opa’s en oma’s. Nodig hen dus gerust uit! Alle
opa’s en oma’s zijn welkom vanaf 10:30 uur. Er is ook voor hen de mogelijkheid om iets te kopen uit
de kraampjes en er kan erwtensoep gekocht worden. De opbrengst gaat naar de goede doelen.
Donderdag 20 december
We starten de avond met het kerstdiner in de klassen. De inschrijflijsten komen bij de klaslokalen te
hangen. Het is de bedoeling dat elk kind een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht maakt. Denk
hierbij eventueel aan het recept uit het receptenboek. Daarnaast willen we de kinderen uitnodigen om
mee te doen aan ‘Horizon Masterchef’. Hiervoor moeten ze een gerecht maken en deze afgeven in de
spelzaal.
Het volledige programma van donderdagavond 21 december ziet er als volgt uit:
17:00 - 18:00 uur:
18:00 - 18:30 uur:
18:30 - 19:30 uur:
19:30 - 20:00 uur:

Kerstdiner in de eigen klassen. Ouders zijn vanaf dit tijdstip welkom in de
spelzaal om de gerechten van de masterchefs te proeven.
Pauze voor de kinderen.
Kerstviering met optredens van de kinderen en het team.
Grote loterij

Vrijdag 21 december
Studiedag! Alle kinderen zijn deze dag vrij.
De opbrengst van alle activiteiten gaat naar de goede doelen. Dit jaar is gekozen voor twee goede
doelen, te weten: Vereniging Angelman Syndroom Nederland en Nederlandse
Vereniging voor Hemofilie-Patiënten.
Meer informatie over de goede doelen?

www.angelmansyndroom.nl/ en www.nvhp.nl/

