
 
 
 
 

Nieuwsbrief 7 
d.d. 03-12-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 3 december 2019 Nieuwsbrief 7 

Donderdag 5 december 2019 Sint op school 

Vrijdag 6 december 13.00 uur School versieren in kerstsfeer 

Dinsdag 17 december 2019 Nieuwsbrief 8 

Woensdag 18 december 2019 Leerlingen maken kerststukjes (zie info verderop 
in deze nieuwsbrief) 

Donderdag 19 december 2019 17.45 uur kerstviering (zie info verderop in deze 
nieuwsbrief) 

Vrijdag 20 december 2019 Alle leerlingen om 12 uur uit 

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag  
3 januari 2020 Kerstvakantie 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat ziet het er op school toch gezellig uit met alle Sint-versieringen, de stallen van “Ozosnel” en 

kleine pietjes die door de school huppelen. De liedjes die druk geoefend worden klinken al heel mooi, 

en wat ruikt het lekker door alle pepernootjes die gebakken worden in school! Aanstaande donderdag 

5 december hopen wij dat Sint met zijn Pieten ons op de Daltonschool met een bezoek zal vereren en 

dat we er weer een mooi feest van kunnen maken.  

Wanneer de Sint ons land weer heeft verlaten, brengen wij vrijdag 

6 december om 13.00 uur de school weer in kerstsfeer. Hierbij kunnen wij 

best wat helpende handen gebruiken. Heeft u even een uurtje tijd om de 

ouderraad hierbij te assisteren, dan zouden we dat heel fijn vinden. Vele 

handen maken tenslotte licht werk. U kunt zich bij meester Barry of juf Erny 

aanmelden. 

 



Overblijven (tussenschoolse opvang)       H E R H A L I N G  

Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders een formulier ontvangen waarop aangegeven 

kon worden of uw kind(eren) tussen de middag overblijft/overblijven. Van deze mogelijkheid wordt 

heel veel gebruik gemaakt. 

Op dit formulier diende u ook aan te geven of de betaling hiervoor (€ 80,-- per kind, per schooljaar) in 

één of twee termijnen betaald zou worden, bij voorkeur op het bankrekeningnummer NL22 RABO 

0121 4367 72 t.n.v. St. Openbaar basisonderwijs. 

Inmiddels hebben wij al veel betalingen ontvangen, maar nog niet van iedereen. Mocht dit aan uw 

aandacht ontschoten zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. in orde te maken. Alvast hartelijk 

dank! 

 

 

 

 

 



Informatie Kerstfeest 2019  

Beste ouders,  
 
Nu Sinterklaas het land (bijna) heeft verlaten, staat het kerstfeest weer voor de deur.  
Graag willen wij u informeren over de activiteiten voor de komende periode.  
 
 
Kerststukjes 
Op woensdag 18 december maken wij in de klas van uw kind kerststukjes. De 
kinderen krijgen een bakje, kaars en groen vanuit school/betrokken ouders. De kinderen hoeven 
alleen versieringen mee te nemen om hun stukjes mee op te vrolijken. Indien u aan kerstgroen kunt 
komen zijn wij daar zeer dankbaar voor. U kunt dit vanaf maandag 16 december afleveren op school 
in de hal. 
 
 
Kerstdiner kinderen 
In de klassen wordt met de kinderen een menulijst samengesteld voor het kerstdiner. Ieder kind 
neemt een diner-wens mee naar huis. Wij vragen u vriendelijk per kind deze diner-wens klaar te 
maken voor donderdagavond 19 december. Wilt u, indien nodig, ook zorgen voor opscheplepels? 
Daar zijn er niet genoeg van op school. Warmhoudplaatjes en kaarsen zijn niet toegestaan i.v.m. 
teveel gebruik van elektriciteit en de veiligheid. Na afloop graag alles weer mee naar huis nemen. 
 
 
Kerstborrel ouders 
Wij nodigen u bij deze uit, samen met andere ouders, gezellig een (warm) drankje te nuttigen in de 
speelzaal tijdens het kerstdiner van de kinderen. In verband met het overzicht en de mee te nemen 
spullen kunnen de kinderen in hun klas bij de leerkracht weer opgehaald worden. 
  
 
Meegeven 
Wij vragen u het volgende mee te geven aan uw kind, uiterlijk woensdag 19 december:  
Een grote plastic tas, voorzien van naam, met daarin de volgende inhoud: 

Bord, beker, bestek (voorzien van naam) en eventueel opscheplepel 
 
 
Donderdag 19 december Kerstviering op school 
17.45 uur De kinderen brengen iets lekkers mee naar school, aansluitend wordt in elke groep 
gedineerd. Uiteraard wordt feestelijke kleding op prijs gesteld.  
17.45 uur Ouders welkom in de keuken 
18.45 uur De kinderen kunnen opgehaald worden uit de klas. 
 
De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 20 december om 12.00 uur. 
Wij hopen op uw komst en wensen u alvast fijne, warme en feestelijke dagen en een goede 
jaarwisseling toe. 
 
Vriendelijke groet, 
De kerstcommissie van Daltonschool Hillegom 



 

 
 



 

 

 


