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Voor u ligt de speciale Kerstkrook van ons Meesterwerk. Hierin staan alle dingen die belangrijk zijn om te 

weten voor de kerstviering op Het Meesterwerk. 

 

Belangrijke data 

      7 december  Start kerstballen raden 

    In de hal staat een pot met kerstballen. Uw kind mag raden hoeveel 

    ballen er in de pot zitten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens 

    de kerstavond en ontvangt dan van meester Dwight een cadeautje.  

 

Vanaf 7 december  Wensboom (wie verdient er volgens u een kerstpakket?) 

In de hal staat een houten boom met papieren kerstballen (gekleurde 

cirkels). U of uw kind kan het volgende op een “bal” schrijven: 

Wie verdient volgens u een kerstpakket en waarom? Tijdens de kerstavond 

wordt dit pakket uitgereikt.  

 

11– 20 december Inschrijven hapjeslijst.  

Op de klasdeuren hangen lijsten, waarop u kunt schrijven wat u gaat maken 

voor het kerstdiner.              

 

     20 december  Kerstavond met kerstdiner, spelletjes en Scoutingtent buiten 

                                              Na het kerstdiner zijn er spelletjes voor de kinderen, zoals blikgooien, krans 

                                              happen etc.  Deze spelletjes zijn kosteloos. 

 

                                              Eten en drinken (ook halal) voor de ouders wordt dit jaar verzorgd door  

                                              scoutingverening “De Hannie Schaft Groep”. Zij zijn dit jaar het goede  

                                              doel. Ze willen van de opbrengsten een deel van hun zomerkamp bij elkaar  

                                              sparen.  De menukaart staat aan het einde van deze Kerst-Krook. 

                                               

    16.55 uur   feestelijke opening met het kerstkoor. 

        buiten voor de hoofdingang.  

16.50 uur   inloop (via de hoofdingang).  

    17.00 uur tot 18.15 uur  kerstdiner in de klas 

18.00 uur verkoop kerstknutsel van uw kind (in de gang bij 

het lokaal).  

18.15 uur ophalen van uw kind uit de klas. Vergeet uw 

 spullen niet mee te nemen. (schalen/kommen 

etc.) 

    17.00 uur tot 19.30 uur Scoutingtent met Eten en drinken   

    18:15 uur tot 19.15 uur Spelletjes voor de kinderen (binnen)   

    19:15 uur tot 19.30 uur Uitreiking kerstpakket en prijs ballenraden 

    19.30 uur   opruimen hallen van het Meesterwerk. 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=kerstguirlande&hl=nl&biw=1024&bih=650&tbm=isch&tbnid=O26BUZBPAhcpZM:&imgrefurl=http://www.kerstaankleding.nl/index.php/t-Kerstguirlande+mix+den+denappels/Kerstguirlande+mix+den+denappels.html&docid=CIWpQdNuBbN2GM&imgurl=http://www.tuingoedkoop.nl/Uploaded_files/Producten/68575X1256811857.jpg&w=800&h=289&ei=42_TTvOmF-z34QSjp41w&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=kerstguirlande&hl=nl&biw=1024&bih=650&tbm=isch&tbnid=O26BUZBPAhcpZM:&imgrefurl=http://www.kerstaankleding.nl/index.php/t-Kerstguirlande+mix+den+denappels/Kerstguirlande+mix+den+denappels.html&docid=CIWpQdNuBbN2GM&imgurl=http://www.tuingoedkoop.nl/Uploaded_files/Producten/68575X1256811857.jpg&w=800&h=289&ei=42_TTvOmF-z34QSjp41w&zoom=1


 

Opruimen 

Na deze gezellige avond gaan wij de hallen van het Meesterwerk opruimen. De guirlandes gaan van de 

muren/plafonds, de versiering wordt van de muren gehaald en de kerstbomen worden afgetuigd. Voor alle 

spullen hebben we bijbehorende dozen.  De hele school wordt opgeruimd.  Helpt u een handje mee?  

 

 

 

!!!!Hulp op de Kerstavond en opruimen versiering!!!! 

Voor een geslaagd, feestelijk en sfeervol kerstfeest hebben wij uw hulp nodig! 

Wilt u helpen bij de verkoop kerstwerkjes? Geef dit dan a.u.b. aan bij de leerkracht 

van de betreffende klas.   

Bij het opruimen van de versiering hebben we veel hulp nodig. Dit kan eventueel ook deels 

op donderdagmorgen, als we weten wie dan kan. Laat u dus alstublieft weten wanneer u kunt 

door in te schrijven op de lijst die vanaf woensdag in de centrale hal hangt aan de paal. 

Alvast bedankt!!! 

 

 

 

Het goede doel: Scoutingvereninging “De Hannie Schaft Groep” 

 

Hallo! 

 

Wij zijn de explorers van scouting vereniging de 'Hannie 

Schaft groep' in Almere. De groep is voor kinderen in de 

leeftijdscategorie 14 t/m 18 jaar. 

 

Wij vinden het erg leuk om dit jaar eten voor jullie te mogen 

verzorgen. 

 

Wij gaan dit jaar op zomerkamp naar Engeland en zijn daar 

hard voor aan het sparen. Met deze avond heeft u een leuke 

avond en de mogelijkheid om iets te eten en te drinken en wij 

hebben op deze manier een extraatje voor ons spaarpotje 

voor ons zomerkamp. 

 

Namens de Explorers 

Wensen wij iedereen een super leuk kerstfeest op het 

Meestwerk en alvast de beste wensen voor 2018. 

 

Eten en drinken 20 december 

Broodje Hamburger €2,00 

Broodje Halal Burger €2,00 

Broodje Vega Burger €2,00 

Sate Stokjes (halal) met stokbrood en pindasaus €3,00  

 

Bekertje frisdrank (cola, sinas, sapje) €0,50 

Bekertje Koffie/thee €0,50 

Bekertje warme chocolademelk €0,50 


