
 

Kerst 2020 
Aanstaande donderdag 17 december is het zover, de kerstviering op 
school. Hierbij het programma van die dag.  
08.30 - 12.00 uur Knusse kerstochtend met de eigen groep. 
Helaas gaan we dit jaar niet met de gehele school een kerstviering 
beleven in de kerk.  
De kinderen hebben dit jaar samen met hun klas een gezellige 
kerstochtend. Zij brengen deze ochtend per groep een bezoek aan de 
kerk en luisteren bij de kerststal samen naar het kerstverhaal. Daarnaast 
zullen er in de klas gezellige knutsel- en kerstactiviteiten zijn om er een 
knusse ochtend van te maken.  
Om 12.00 uur zijn de kinderen de middag vrij. 
 
17.00 -18.30 uur Gezellige kerst-/broodmaaltijd in de eigen groep. 
Tussen 16.50 en 17.00 uur worden de kinderen op hun kerst-best 
verwelkomd op school. Net als op de reguliere breng-/haalmomenten 
gaan de kinderen zelf naar binnen en vragen wij je rekening te houden 
met de 1,5 m afstand tot andere ouders/verzorgers.  
Aangezien het donker is rond dit tijdstip zal er buiten gezellige verlichting 
zijn en iemand die de kinderen opvangt. Kan jouw kind(eren) zelfstandig 
naar school, dan heeft dit de voorkeur. 
Naast al het lekkers wat de kinderen zelf meebrengen is er dankzij het 
budget vanuit de Vrijwillige Ouderbijdrage ook iets lekkers. De OV-
kerstcommissie zal dit jaar zorgen voor een lekker warm knakworstje bij 
de broodmaaltijd en de kinderen krijgen namens alle ouders een 
kerstwens. 
 
18.30 uur Kerstdiner ten einde 
Om 18.30 uur kun je jouw kind(eren) weer ophalen bij school. Houd 
daarbij rekening met het volgende: 

• De kerstborrel voor ouders vervalt dit jaar; 

• We willen je vragen om niet eerder dan 18.30 uur op school te 
komen; 

• Ga staan op de aangewezen plek waar de klas van jouw 
kind(eren) naar buiten komt. (zie bijlage plattegrond); 

• Heb je meerdere kinderen op te halen? Ga eerst naar de plek 
waar je jouw jongste kind kunt ophalen en ga vervolgens naar de 
naast hogere klas tot je eindigt bij jouw oudste kind; 

• Om te zorgen dat buiten alles goed verloopt, zullen er ouders 
van de OV aanwezig zijn. Zij zijn te herkennen aan hun 
veiligheidshesje. 
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Nog even praktisch. In de berichtgeving van de groep van jouw kind kun je teruglezen: 

• Welke boodschappen jouw kind mag meenemen voor het diner; 

• Wanneer jouw kind zijn bord en beker kan meenemen; 

• Wanneer de boodschappen met jouw kind mee mogen naar school. 
 
Op deze wijze hopen we samen met de kinderen, ouders/verzorgers en teamleden er een mooi en 
warm kerstfeest van te maken, waarin het samenzijn voorop mag staan.  
Kerstcommissie 
 
Tevredenheidsmeting/ ouders gezocht  
De eerste resultaten van de tevredenheidsmeting binnen. 
Op donderdagavond 14 januari 2021 vindt er een stakeholdersreview plaats. De resultaten dienen als 
basis voor dialoog met de MR, aantal teamleden directie en ouders. Dit alles wordt door een externe 
partner begeleid. 
Wij zoeken nog drie ouders van kinderen uit de middenbouw en/of bovenbouw die aan deze analyse 
willen deelnemen.  
Daarna zullen wij u in een samenvatting  op de hoogte brengen van de resultaten. 
Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren. 
U kunt u hiervoor aanmelden bij Corine Flapper: corine.flapper@delteyk.nl 
 

Interne contactpersoon 
Marion van Leeuwen is intern contactpersoon bij ons op school. 
In de brief in de bijlage vertelt zij wat dit precies betekend. 
 
Leerlingenraad 
Ook in dit schooljaar is de leerlingenraad alweer een aantal keren bij elkaar gekomen. 
Naast de ingebrachte onderwerpen door de kinderen uit de school, voeren wij ook een 
duurzaamheidscan uit. 
Zo hebben de kinderen tijdens de eerste bijeenkomst gesproken over afval. 
Daar zijn drie actie/aandachtspunten naar voren gekomen: 

• Kinderen kunnen meer dubbelzijdig printen, i.p.v. alles op een apart A4; 

• Kinderen stimuleren om meer uit een eigen beker te drinken en geen pakjes meer mee te 
nemen naar school; 

• Wij hebben een papierbak en plastic bak, Het GFT afval is te weinig voor een eigen bak. 
Om alles rond de school netjes te houden, zijn er  
vijf afvalknijpers aangevraagd bij de gemeente. 
De leerlingenraad maakt een schema waarin de groepen  
vanaf groep 5 worden ingeroosterd om met deze knijpers  
het schoolplein afvalvrij te houden. 
Daarnaast zijn er extra paardentuigen aangeschaft  
voor de groepen 3 t/m 5 waar de kinderen tijdens  
de pauze mee kunnen spelen. 
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