Amsterdam, 8 december 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sinterklaas is weer terug naar Spanje om van zijn welverdiende rust te gaan genieten. Intussen
maken wij ons op voor het komende kerstfeest.
Het kerstfeest wordt dit jaar op de Eilanden gevierd op donderdag 17 december met een
gezamenlijke kerstlunch. Het kerstfeest wordt dit jaar alleen in de eigen klassen gevierd.
We gaan niet gezamenlijk zingen met kerst, maar willen wel graag wat laten horen met het koor en
het orkest. Aanstaande maandag 14 december van 15:00-16:00 uur wordt er een geluidsopname
gemaakt van een aantal kerstliederen. De koorkinderen zijn dan sowieso al op school en voor de
orkestkinderen is het dus belangrijk dat ze hun muziek en instrument meenemen, en tot 16.00 uur
op school blijven.
De kinderen krijgen op school een lunchdoos en die versieren zij op school. Dinsdag (15/12) of
woensdag (16/12) krijgen zij de versierde lunchdoos mee naar huis, zodat thuis de ouders,
coronaproof, deze kunnen vullen met een lekkere lunch en wat te drinken voor hun eigen kind.
School zorgt voor wat lekkers (doe geen snoep in de lunchdoos!).
Dit jaar trekken we niet onze chiqueste kerstkleren aan; kinderen mogen hun (te) gekke kersttrui,
kerstsokken of iets anders ‘kerstigs’ aantrekken...
De school gaat op donderdag 17 december om 13:00 uur uit voor de BB en de BSO kinderen, de
rest gaat om 13.10 uur uit.

Vrijdag 18 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Ook deze dag is er maar
een halve dag school. De kerstvakantie begint om 12:00 uur!
We zien elkaar weer terug in het nieuwe jaar, namelijk op dinsdag 5 januari 2021 (maandag 4 januari
heeft het team een studiedag en zijn de kinderen nog vrij)!
Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een mooi, goed en gezond NIEUW JAAR!
Hartelijke groet,
De Kerstcommissie

