Informatiebrief kerst

Beste ouders,
De Sint periode is in volle gang, maar dat betekent voor ons dat we druk bezig zijn
met het organiseren van de kerstviering. In verband met de huidige
omstandigheden zal ook de kerst anders verlopen dan normaal. In deze brief laten
wij u weten hoe de kerst dit jaar gevierd gaat worden.

Kerstontbijt in plaats van een diner
Voorheen werd kerst altijd gevierd door middel van een kerstdiner. De huidige
coronamaatregelen zorgen er echter voor dat dit helaas niet mogelijk is. Er mag geen
zelfgemaakt eten mee naar school gegeven worden. Daarom is er gekozen voor een
kerstontbijt als alternatief. Dit kerstontbijt vindt plaats op vrijdag 18 december. Dit is de
vrijdag vóór de kerstvakantie.
Let op! De kinderen zijn dan om 12:00 uur uit!
Om het ontbijt voor te bereiden krijgen de kinderen op school een doos. Die doos mogen zij
zo feestelijk mogelijk versieren. Op donderdag 17 december krijgen zij deze doos versierd
en wel mee naar huis. Het is de bedoeling dat hier een ontbijt in komt voor uw zoon/dochter.
De gevulde doos kunnen zij dan op vrijdagochtend weer mee naar school nemen. De
kinderen worden dan op de normale tijd op school verwacht (08:30 uur).

Voorwaarden ontbijt
Zoals u weet besteedt onze school veel aandacht aan gezonde en verantwoorde voeding.
Daarom zijn er ook voorwaarden verbonden aan wat de kinderen mee mogen nemen voor
het kerstontbijt.
De kinderen mogen een gezond ontbijtje meenemen bestaande uit boterhammen en fruit.
Ontbijtjes met pannenkoeken en dergelijke zijn niet toegestaan. Uiteraard mag het ontbijt
wel feestelijk aangekleed zijn met bijvoorbeeld een extra gekookt ei of een boterham met
vrolijke hagelslag. Ook nemen de kinderen hun eigen bord en bestek mee en iets te drinken.
Dit in de vorm van water of limonade. De school verzorgd ook wat lekkers te eten en te
drinken voor bij het ontbijt, zoals een glas chocolademelk en een kerstkoekje. Er wordt
hierbij vanzelfsprekend rekening gehouden met allergieën.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

De Kerstcommissie OBS Branding

