Hoofddorp, 4 december 2020
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Sinterklaas is nog niet vertrokken of we zijn al weer bezig met de kerst. Graag informeren wij u over
de kerstviering in ‘coronastijl’ van Het Braambos op donderdag 17 december a.s.. De viering vindt
plaats in de Marktpleinkerk met een aantal leerkrachten en een aantal leerlingen.
Belangrijke wetenswaardigheden voor deze bijzondere viering
•
•
•

•

Helaas kunnen de ouders de viering niet meemaken op locatie in de Marktpleinkerk, wel via
een livestream.
Uit alle groepen zullen vier kinderen live aanwezig zijn bij deze viering. Deze leerlingen en
hun ouders ontvangen hierover een nader bericht.
De kinderen maken een aantal mooie uitnodigingen, deze zult u op vrijdag 11 december
ontvangen. Op de uitnodiging vindt u een link om de kerstviering, samen met uw kind, op
donderdagavond 17 december via een livestream te kunnen volgen.
Wilt u uw kinderen even helpen om de andere gemaakte uitnodigingen bij opa’s, oma’s,
familieleden en vrienden te bezorgen. Ook zij zijn van harte uitgenodigd om via de
livestream de viering mee te maken. We zullen de uitnodiging ook digitaal versturen, zodat u
deze makkelijk kunt doorsturen.

Kerstontbijt
Kerst in coronastijl betekent ook dat wij dit schooljaar geen kerstdiner houden, maar een
kerstontbijt. In samenwerking met de ouderraad verzorgen wij voor de kinderen op vrijdagochtend
18 december a.s. een heerlijk kerstontbijt aan mooie gedekte tafels. Uw kind hoeft deze ochtend dus
niet thuis te ontbijten. Wel vragen we u uw kind een beker, bord en bestek, in een tasje met naam
mee te geven. Dit mag vanaf maandag 14 december tot uiterlijk donderdag 17 december.
Op donderdag 17 december gaan we in alle klassen kerststukjes
maken. Mocht uw kind een allergie hebben voor dennen of ander
kerstgroen, wilt u dit dan bij de leerkracht melden.
De ouderraad zorgt voor bijna alle materialen. Van u vragen wij
om uw kind wat groen en versiering voor het kerststukje mee te
geven. U mag dit vanaf maandag 14 december en uiterlijk
woensdag 16 december, aan uw kind, in een tas met naam
meegeven.
De kinderen krijgen vrijdag 18 december hun kerststukje en een mooi aandenken mee naar huis.
Inzamelingsactie voor de Voedselbank
Als school willen we graag iets betekenen voor de mensen om ons
heen. Helemaal in deze coronatijd. Daarom organiseren wij een
inzamelingsactie voor de Voedselbank.

Dit werd door de Voedselbank met open armen ontvangen. We zullen tijdens deze periode in de
klas aandacht besteden aan de vraag waarom de Voedselbank bestaat. Vanaf maandag 7 december
zal er in elke klas een krat staan. Het is de bedoeling dat de kinderen deze gaan vullen met de
volgende producten: Blikken soep, potten groente, blikjes vis, knakworstjes, pasta, rijst, suiker, koffie
(pak gemalen), thee, koffiefilters, broodbeleg (pindakaas, jam, chocoladepasta), fles limonade,
pakken drinken, toiletartikelen etc. Wilt u denken aan een lange houdbaarheidsdatum? De kratten
zullen op donderdag 17 december opgehaald worden door de Voedselbank.
We zien uit naar een mooie inzameling!
Tot slot nog even een handig overzicht:
Datum
Vanaf maandag 7 december tot en met
woensdag 16 december.
Vrijdag 11 december.

Maandag 14 december tot en met uiterlijk
woensdag 16 december.
Maandag 14 december tot en met uiterlijk
donderdag 17 december.
Donderdag 17 december
Donderdag 17 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Actie
Producten voor voedselbank mee.
Alle kinderen krijgen uitnodigingen mee naar
huis voor de kerstviering via de livestream.
Deze uitnodigingen mogen uitgedeeld worden
aan, opa’s, oma’s, vrienden en familieleden.
Groen en versiering mee voor het kerststukje.
In een tas met naam.
Bord, beker en bestek mee voor het
kerstontbijt. In een tas met naam.
Kerststukjes maken
Kerstviering in de kerk, te volgen via de
livestream. De viering start om 18:30uur.
Voedselbank kratten worden opgehaald
Kerstontbijt in de klas

Wij hopen op een mooie en gezellige kerstviering in deze bijzondere tijd. Een tijd waarin we mogen
vieren dat Jezus, het Licht van de wereld, voor alle mensen is gekomen.
Wij hopen dat u zult genieten van wat de kinderen u laten horen en zien.
Met vriendelijke groet,
Het Team van Het Braambos

