Kerstviering 2020 Werenfridus
Beste ouders, wat loopt het dit jaar anders dan we graag willen.
Vandaar deze informatie.
Vragen vragen vragen vragen:
-

Vieren we dit jaar wel Kerst op de Werenfridus?

-

Kan het evengoed in de kerk?

-

Neeeeeeeee?? Waar dan?

-

Is dat dan wel leuk??

-

Gaan we wel samen eten?

De antwoorden:
-

Ja, we vieren Kerst op de Werenfridus.

-

We vieren het ‘gewoon’ op school en dus helaas niet in de kerk.

-

Elke groep viert het Kerstfeest in het eigen lokaal.

-

Ja hoor, dat is evengoed super leuk, ook al gaan we de aanwezigheid en
het enthousiasme van alle ouders natuurlijk heel erg missen.

-

En we gaan zeker weten samen eten.

Hoe dan??
-

Alle kinderen zijn op 16.45 uur op school in de eigen klas (jas aan de kapstok
dit jaar want we blijven op school).

-

De Kerstviering bestaat uit drie onderdelen:

●

Elke groep bekijkt de door juf Anouk gefilmde optredens van alle groepen in
het eigen lokaal.

●

Elke groep heeft leuke activiteiten in het eigen lokaal.

●

Elke groep heeft het Kerstdiner in het eigen lokaal.

-

Voor het Kerstdiner nemen alle kinderen weer lekkers mee naar school.
Deze keer gaat het om verpakte levensmiddelen. Er mag niets zelf worden
gemaakt. Dat is jammer voor de top koks onder ons maar ook dit is niet
anders. De intekenlijst wordt tegelijk met deze informatie naar ouders
verstuurd. Ouders kunnen via Parro aangeven wat hun kind meeneemt
voor het Kerstdiner. De juf/meester houdt bij waar op ingetekend wordt.

-

Om 18.55 uur gaan de kleuters samen met hun juf(fen) door de lange gang
langs groep 5 en 6 naar buiten door de hoofdingang. Beste ouders, wilt u
buiten het hek op uw kind wachten en ervoor zorgen dat u afstand tot
elkaar houdt én goed zichtbaar bent voor uw kind(eren) en de
leerkracht?

-

Om 19.00 uur gaan de andere groepen naar huis. Dit gebeurt via de
ingang/uitgang waar de kinderen al een poosje door naar binnen en
buiten gaan. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen zelfstandig naar
huis. Beste ouders, wilt u ervoor zorgen dat u tijdig bij de juiste uitgang
staat, dat u afstand tot elkaar houdt en dat u goed zichtbaar bent?

We weten het ...
Het is anders dan anders, dat is zoals het is en daar moesten en moeten we een
weg in vinden.
Maar onthoud … anders hoeft niet per se minder leuk of gezellig te zijn.
We maken er samen met uw kind(eren) een hele fijne en sfeervolle middag en
avond van.
Groetjes,
het team van de Werenfridus.

