
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Door corona zal ons kerstfeest er dit jaar anders uitzien dan wat u van ons gewend bent. In 
deze brief leest u alles over de invulling van het programma op de basisschool en de 
opvang. 
 
Basisschool 
Op donderdag 17 december is ons jaarlijkse kerstfeest. De afgelopen jaren hebben we ‘s 
avonds kunnen genieten van een kerstdiner in de klas. Helaas wordt het afgeraden door het 
RIVM om eten met elkaar te delen, daardoor is het dit jaar niet mogelijk om van een 
zelfgemaakt kerstdiner te smullen. Daarnaast willen wij het haal- en breng verkeer zo 
beperkt mogelijk houden. Dat houdt in dat wij dit jaar géén avondprogramma zullen hebben 
en dat de normale schooltijden worden gehanteerd (08:30-14:30 uur).  
 
De alles-is-anders-kerst 
Dit jaar gaan we het dus helemaal anders doen. Dat betekent dat iedereen, in plaats van in 
galakleding, in ‘foute’ kerstkleding naar school mag komen (denk aan een kersttrui, 
kerstmuts, kerstpyjama, kerst-onesie, etc.). In plaats van een diner, willen wij dit jaar graag 
de lunch (coronaproof) verzorgen. Dit kan helaas niet volledig zonder uw hulp. Normaal 
gesproken maakt ieder kind een lekkernij voor het kerstdiner. Wij willen u in plaats daarvan 
eenmalig vragen om een bijdrage van €2,- per kind. Samen met uw bijdrage, die van de 
ouderraad én die van onze school, hopen wij een lekkere alles-is-anders-lunch te kunnen 
verzorgen in de vorm van een frietje, een snack en wat lekkers te drinken. De bijdrage mag 
in een gesloten envelop, voorzien van naam en klas, bij de leerkracht ingeleverd worden 
(vóór dinsdag 15 december). Op die manier hopen we, samen met u, de kinderen een 
onvergetelijke alles-is-anders-kerst te geven!  
 
Vakantie vrijdag 18 december a.s. 
Net als andere jaren zijn de kinderen van alle groepen (1 t/m 8) op vrijdag 18 december om 
12:00 uur uit. Op maandag 4 januari 2021 luiden wij met alle kinderen het nieuwe jaar in! 
 
Elmobende, Oscarbende en Ieniemieniebende 
Ook dit jaar willen we het kerstfeest niet ongemerkt voorbij laten gaan. We gaan dit jaar niet 
één kerstviering houden, maar vieren een hele week kerst. Zo is er voor ieder kind een 
gezellig feest op de dag dat ze de groep bezoeken. We gaan in de week van 14 t/m 18 
december iedere dag knutselen, liedjes zingen en lekkere hapjes eten. Dit zullen kleine 
hapjes zijn zodat ze thuis of op de opvang gewoon weer een boterham kunnen eten.  
Onze tijden blijven gelijk aan wat u gewend bent en u kunt uw kind dus op de gebruikelijke 
tijd brengen en ophalen. 
 
Wij wensen u allemaal alvast fijne en gezonde feestdagen!  
 
Namens IKC de Vonkenmorgen 

Alles-is-anders-kerst  


