
  

  

  

  

     Kerstbrief  
Vrijdag 9 december 2022  

  

 

Aan de ouders/verzorgers en kinderen van OBS De Poolster,  

  

Ons kerstdiner zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 22 december a.s. van 17.00 uur tot 18.15 uur.   

Dit doen we in alle groepen met een lopend buffet. Het is de bedoeling dat iedere ouder een gerecht maakt voor 

ongeveer 10 kinderen. Maak niet teveel want weggooien is zonde. Vanaf maandag 12 december hangt er op de 

deur van elke groep een kerstboom waarop het gerecht kan worden genoteerd, ouders mogen hiervoor 

eventueel even mee naar binnen. We verdelen de boom in voor-, hoofd- en nagerechten, zodat we niet te veel 

van hetzelfde krijgen. Denkt u ook aan gezonde gerechten? Weet u zelf niets te verzinnen, dan kunt u altijd even 

overleggen met de groepsleerkracht.  

  

Wilt u op donderdagmorgen 22 december uw kind een bord, beker en bestek (mes, vork en lepel) 

voorzien van naam in een plastic tasje meegeven naar school? Voor de kinderen van groep 1/2 graag 

ook een waxinelichtje op batterij meegeven.  
  

∗  Op donderdag 22 december kunt u vanaf 16.45 uur de gerechten in de klas brengen zodat we echt om 

17.00 uur met het diner kunnen beginnen. Alleen de ingangen aan de voorkant en zijkant van de school 

zullen open zijn.   

∗  Voorafgaand aan het diner (± 16:30 uur) gaan de zingende “Little Bells Angels” een korte voorstelling 

verzorgen op het Lammert Meekplein (klokhuis), onder leiding van juf Carolien.  

∗  Het kleuterplein is die avond gezellig ingericht en vanaf 17.30 uur tot 18.15 uur staat er voor de ouders 

een hapje en een drankje klaar met livemuziek van onze “Bells Angels”. 

∗  Wij verwachten dat u uw kind(eren) om 18.15 uur uit de klas ophaalt.   

∗  Wilt u er rekening mee houden dat er donderdagavond geen verkeersbrigadiers op de kruising staan?  

∗  De ervaring leert dat het die avond erg druk is. De automobilisten kunnen hun auto parkeren op de 

parkeerplaats van school, van VV Nieuw-Roden en bij de Chinees. De bermen langs de Zevenhuisterweg 

zijn erg zacht en ook qua veiligheid niet geschikt om uw auto in te parkeren.  

∗  Het is ’s avonds donker en wellicht zijn de weersomstandigheden niet ideaal. Daarom roepen wij 

iedereen op om heel rustig en langzaam te rijden en geduldig te zijn.   

∗  Op vrijdagmiddag 23 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.  

  

Het goede doel van dit jaar:  
Ons goede doel dit jaar is de voedselbank. De voedselbank is opgericht om mensen in financiële problemen en 

met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een voedselpakket. Voor deze voedselpakketten 

willen we graag gezond voedsel verzamelen. Dus liever geen snoep, koek en zeker geen alcohol. Maar denkt u 

aan houdbaar eten zoals groente in blik, soep, houdbare melk, broodbeleg, Brinta, pasta’s, zilvervliesrijst, koffie, 

koffiemelk, thee e.d. Ook toiletartikelen als zeep, tandpasta, toiletpapier, wasmiddel e.d. zijn welkom. De 

producten kunnen vanaf maandag 12 december t/m donderdag 22 december in het klokhuis gebracht worden. 

Op vrijdagmorgen 23 december wordt alles opgehaald. 

 

Alvast hartelijk bedankt! 

Lees meer »  
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Alle tijden op een rijtje:  

 

16.30 – 16.50               Optreden van “The Little Bells Angels” op het Lammert Meekplein (klokhuis)  

16.45 – 17.00    Het brengen van de gerechten in de klas  

17.00 – 18.15   Kerstdiner voor de kinderen in alle groepen  

17.30 – 18.15  Voor de ouders een hapje en drankje op het kleuterplein met livemuziek 

18.15                 Kind(eren) ophalen uit de klas, einde van de avond  

  

We gaan er met z’n allen weer een gezellige avond van maken op donderdag 22 december!  

  

 

Met vriendelijke groet,   

  

De Kerstcommissie  

(oudervereniging en schoolteam)  
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