
 

 

 

                Den Haag, 9 december 2020 

 

 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Uiteraard hebben de huidige omstandigheden en richtlijnen rondom het corona-virus ook invloed 

op de invulling van ons Kerstfeest. En toch zullen wij er samen met de kinderen een fijne en 

gezellige Kerstperiode van maken! 

De klassen zijn allemaal al mooi versierd en ook de andere ruimtes in de school zijn in Kerstsfeer 

gebracht. Uit alle klassen klinkt geregeld een kerstliedje en verschijnen steeds meer kerst-

knutsel-werkjes op de ramen.  

De klassen kunnen ook dit jaar een bezoek brengen aan de Kerststal die weer op beide locaties is 

neergezet.  

 

Wat staat er de komende tijd allemaal op ons programma: 

 

Kerstkaarten voor ouderen 

De feestdagen zijn voor velen een moment om stil te staan bij de mensen die hen dierbaar zijn. 

Maar voor sommige ouderen in Nederland is het juist een periode waarin zij de eenzaamheid 

meer ervaren dan normaal; zeker in de situatie waarin wij allen nu verkeren. Nog meer dan 

anders is het nodig de ouderen een hart onder de riem te steken en ze het gevoel te geven dat er 

aan hen wordt gedacht!  

In verschillende klassen worden daarom deze week door de kinderen kerstkaarten gekleurd/ 

gemaakt. In samenwerking met het Nationaal Ouderen Fonds zorgen wij er dit jaar voor dat ruim 

600 ouderen een kerstkaart van ons ontvangen.  

 

Kerstlunch op donderdag 17 december  

Geen Kerstdiner dit jaar, maar een Kerstlunch! En de kinderen mogen deze dag op hun Kerst-

best naar school komen. Dus uw kind mag (hoeft niet, mag wel) in feestelijke Kerstkleren naar 

school komen.   

De lunch wordt niet verzorgd door school.  

Wij willen u vragen uw kind een zelfgemaakte kleine Kerstlunch mee naar school te geven.  

Dit hoeft niet een heel uitgebreide lunch te zijn, maar iets anders dan anders en vooral iets wat 

uw kind lekker vindt, zelf op zal eten én in de lunch(brood)trommel past.  

Naast de thuis samengestelde lunch, geeft u ook weer iets te drinken mee in de beker. 

Deze dag krijgen alle kinderen nog een smakelijke Kerstlekkernij van school. 

 

Geen traktaties en attenties voor kinderen en leerkrachten 

Bij ons op school geldt de afspraak dat er geen traktaties en attenties voor de kinderen en/of de 

leerkracht(en) in ontvangst worden genomen. Wij waarderen het zeer als u dit overweegt maar 

dit jaar is het niet toegestaan. 

Tevens vragen wij u om geen kerstkaarten op school of in de klas uit te laten delen.  

Wij rekenen hierin op uw medewerking. 

 

Digitale Kerstviering 

Dit jaar helaas geen gezamenlijk Kerstviering en ook geen bezoek van de pastoor of de diaken. 

Er is natuurlijk in alle klassen aandacht voor de betekenis van Kerst en zijn er inmiddels 2 

adventskaarsen ontstoken. U zult begrijpen dat het Kerstverhaal in de onderbouw andere 

gesprekken geeft dan in de bovenbouw. 

Daarnaast wordt er in de eigen klas naar een digitale Kerstviering gekeken waarin o.a. het 

Kerstverhaal zal worden voorgelezen door kinderen van groep 8.  

 

Start Kerstvakantie 

Vrijdag 18 december a.s. start voor de kinderen van de Eksterhof om 12.00 uur de kerstvakantie. 

Voor de kinderen van de Weidevogellaan zal dit om 12.15 uur zijn. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Nieke Opstal 


