
December 2022 

Extra Nieuwsbrief 

 

Agenda eind december 2022 

21-12 Kerstmarkt 16.30-
19.00 uur 
 
23-12-2022  Kerstontbijt vanaf 8.30 uur 
23-12-2022  Alle kinderen om 12.30 uur vrij !! 
 
24-12- 2022  t/m 08-01 2023 Kerstvakantie  
 

Oproep Kerstbakjes 
Dinsdag 13 december 2022 gaan alle 
kinderen een kerstbakje maken. 
Daarvoor hebben we het volgende 
nodig; 

- Bakje voorzien van naam 
- Natte oase 
- Groen 
- Decoratie 
- Eventueel kaars 

 
 

Ouderhulp gevraagd voor de kerstmarkt 
Wie kan woensdag 21 december overdag helpen met klaar zetten. Hulp tijdens 16.00 – 17.30 uur of van 
17.30-einde markt. Ook deze vraag staat in Parro en daar kunt u aangeven of u wilt / kunt helpen.  
 

Knijpertjes bakken;  Wie wil knijpertjes bakken voor de verkoop op de kerstmarkt? Ook opa’s , 

oma’s, tantes, buren…. mogen natuurlijk ook bakken. Onkosten kunnen gedeclareerd worden bij school. 
U kunt ook dinsdagavond 20 december om 19.00 uur in school bakken. Dan wel graag opgeven in Parro en 
zelf een ijzer mee nemen. Dan bakken we samen voor de markt. Ingrediënten zijn dan in schoolaanwezig. 
Wilt u ook doorgeven als u thuis gaat bakken; zie handje in Parro. 
 

Beslag; 250 gr blue band/ 400 gr basterdsuiker/ 500 gr bloem/2 x vanillesuiker/ 2 eieren en wat lauw 
water 

 

Oliebollen bakken 
Het lijkt ons leuk om oliebollen te verkopen. Wilt u thuis bakken dan is dat prima maar u mag ook de 
oliebollen woensdagavond bakken in school.  Wilt u aangeven of u dit wilt: graag in Parro ( zie bericht). 
 
Alvast heel erg bedankt! 
 



 

  

Kerstmarkt 
Woensdagvond  21 december wordt de kerstmarkt georganiseerd.  
De kerstmarkt heeft wederom een rijk aanbod kunnen verzorgen  van o.a. kniepertjes, rookworst, 
Glühwein tot kerstversieringen gemaakt door de kinderen. 
 
Doel kerstfair 
Met de inkomsten van de kramen, sponsoring en verkochte artikelen kunnen wij iets voor ons 
schoolplein kopen. 
 
Kinder- activiteitenkaart 
Voor de kinderen is er weer de ‘Stempelkaart’ met allerlei leuke activiteiten. Deze stempelkaart 
kost €2,00 en daarvoor kunnen dan aan 8 activiteiten meedoen. Deze stempelkaart is bij de 
hoofdingang en bij de kleuteringang te koop. 
 
Op de schoolkraam 
Alle kinderen maken in de eigen groep kerstkunstwerkjes, deze wordt verkocht op de kerstmarkt. 
Prijzen staan op de markt en kunnen contant betaald worden of met een QR code. 
Ook verkoopt school knieperties ! De knieperties worden gebakken door ouders/ opa’s, oma,s, 
enz. Zie de oproep in Parro en deze brief. 
 
 
 
 

Rad van fortuin en kinderronde 
De gehele avond worden er lootjes verkocht voor het Rad van Fortuin.  De 
loten zijn €2,00 per stuk en 3 loten voor €5,00. 
Heeft u ook nog een prijsje voor het Rad van Fortuin dan zou dat 
ook erg fijn zijn. U mag dit alles meegeven naar school en dan het 
liefst voor dinsdag 20 december 2022. 

 
 



 

 Vrijdagmorgen 23 december 2022 vanaf 8.30 uur is ons 
Kerstontbijt.  

Dit jaar hebben wij gekozen voor een hapjesontbijt. Het is de bedoeling dat de kinderen en/of 
ouders thuis hapjes maken voor dit ontbijt. De hapjes worden gemaakt voor ongeveer 8 
personen.  
 
Op de deuren van de klassen hangen vanaf woensdag 14 december  a.s. de inschrijflijsten. 
 
Enkele voorbeelden: 
Poffertjes    yoghurt ( mini) 
Kleine pasteitjes   kerstbrood 
Mini muffins    krentenbollen 
Sandwiches    wraps 
Quiche     pizza- mini 
Gevuld ei of iets anders met ei  scones 
 
De hapjes kunnen vanaf 8.15 uur gebracht worden in de centrale hal. Wilt u de borden voorzien 
van naam. 
 
Kinderen moeten een eigen bord, bestek en beker meenemen. Ook dit graag voorzien van hun 
naam. Een plastic tas is ook handig om mee te nemen. 
 
U kunt vrijdag 23 december de schalen, borden, kommen etc. om 12.30 uur weer mee naar huis 
nemen. 
 
Uw kind(eren) kunt u in de klas brengen daar starten we en daarna gaan we gezamenlijk naar de 
hal  
Wij maken er met elkaar een gezellig en lekker kerstontbijt van. 
 
Voor vragen en of opmerkingen loop gerust even binnen bij de juffen en meesters. Zijn er 
allergieën of bijzonderheden dan horen wij dit graag.  
 

Kerstontbijt 


