Kerstkrook
Het Meesterwerk
December 2018

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
10 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.

10 – 19 december

Inschrijven hapjeslijst.
Op de klasdeuren hangen lijsten, waarop u kunt schrijven wat u gaat maken
voor het kerstdiner.

19 december

Kerstavond met kerstdiner en spelletjes
Na het kerstdiner zijn er spelletjes voor de kinderen, zoals kerstboomgooien,
kerstbal versieren, glittertattoo, etc. Voor deze spelletjes is er weer een
strippenkaart. Die kost deze keer 5 euro. Heeft u ouderbijdrage betaald dan
krijgt uw kind deze strippenkaart natuurlijk gratis!
Eten en drinken (ook halal) voor de ouders wordt dit jaar verzorgd door
“Cooking4events Catering & Dienstverlening”
De menukaart vindt u als bijlage bij deze Kerstkrook.
16.50 uur
17.00 uur tot 18.15 uur
17.00 uur tot 18:30 uur
17.00 uur tot 19.30 uur
18.15 uur

18:30 uur tot 18.45 uur
18:30 uur tot 19.30 uur
19:15 uur tot 19.30 uur
19.30 uur tot 20:30 uur

Inloop (via de hoofdingang).
Kerstdiner in de klas
Verkoop kerstknutsel van uw kind in de centrale
hal
Eten en drinken in de centrale hal
Ophalen van uw kind uit de klas. Vergeet uw
spullen niet mee te nemen. (schalen/kommen
etc.)
Verkoop strippenkaarten
Spelletjes voor de kinderen in de speelzaal
Prijsuitreiking ballenraden door Meester Dwight
Opruimen hallen van het Meesterwerk.

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 bij het opruimen versiering!!!!
Voor een geslaagd, feestelijk en sfeervol kerstfeest hebben wij uw hulp nodig!
Wilt u helpen bij de verkoop van de 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.
Alvast bedankt!!!

Het goede doel
De opbrengst van de kerstwerkjes gaat dit jaar naar de schoolbibliotheek.

Het menu in de centrale hal (17:00 – 19:30)
In de bijlage vindt u de menukaart van Cooking4Events (Frits Hopman).

