Nieuwsbrief SBO De Driesprong
December 2017 Kerst

Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals ieder jaar organiseren we weer een gezellig kerstviering op school voor alle leerlingen. De
komende periode staan we stil bij het kerstfeest en andere belangrijke feesten in deze periode. Dit jaar
hebben we als thema gekozen voor ‘Samen leven”. Deze periode zijn de leerlingen aan de slag gegaan
met dit thema door middel van diverse opdrachten. Op vrijdag 22 december sluiten we het project af
met een bezoek aan de Rooms-katholieke en hervormde kerk in Sloten.
Ook zal er dit jaar weer een kerstdiner georganiseerd worden. De leerlingen zullen, in eigen groep,
genieten van lekkere hapjes en drankjes, stilstaan bij kerstmis en de vele betekenissen van dit feest en
het jaar op een feestelijke manier afsluiten. Het kerstdiner zal plaatsvinden op:
Donderdag 21 december van 17:15 uur tot ca. 18:30 uur.
Graag willen wij weer uw medewerking vragen bij het verzorgen
van het kerstdiner. Om net als voorgaande jaren het diner tot een
groot succes te maken, vragen we u om thuis een voor-, hoofd- of
nagerecht te verzorgen. Het diner is alleen voor de kinderen maar u
bent uiteraard van harte welkom om op school een kopje koffie of
thee te blijven drinken!
Gezien het tijdstip, verwachten wij dat u zelf uw kind komt brengen
en halen. Wij hebben liever niet dat onze leerlingen alleen reizen.
Op vrijdag 22 december 2017 komen de leerlingen gewoon naar
school voor een gezellige laatste schooldag van het jaar.
De lestijden zijn voor deze dag ongewijzigd, van 08:45 – 14:15 uur.

INZAMELEN VOOR DE
VOEDSELBANK
Een kerstdiner is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Daarom willen
wij, samen met uw kind, dit jaar
weer een pakket samenstellen voor
de voedselbank.
Van donderdag 14 tot en met
donderdag 21 december kunnen
kinderen producten meenemen. Op
die manier proberen wij als school
ons steentje bij te dragen om alle
kinderen in Amsterdam een mooi
kerstfeest te geven!!!
Suggesties:
rijst, pasta, muesli, havermout,
bloem, olie, suiker, koffie, thee,
pindakaas, hagelslag, douche en
shampoo, wasmiddel, jam,
producten voor hond en kat,
pakjes sap, diksap, conserven en
andere lang houdbare producten.
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Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaand formulier uiterlijk maandag 18 december
in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind? Alvast heel erg bedankt!

Naam leerling: ……………………………..

uit groep: …………………..

zal op donderdag 21 december gebracht en gehaald worden voor het kerstdiner op school.

Ouders of verzorgers blijven wel / niet op school voor een kop koffie.

We brengen het volgende gerecht mee:
Hieronder staan slechts enkele suggesties. U bent natuurlijk vrij om zelf iets anders te bedenken.
Kies één gerecht uit. Als hoeveelheid geven wij de suggestie om het gerecht voor maximaal 4 personen
te maken

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Nagerecht

 Stokbrood / kruidenboter
 (Saucijzen)broodjes
 Bara
 Gevulde eieren

 Salade
 Kip
 Nasi of Bami
 Pizza

 Fruit
 Soesjes
 mini-tompousjes
 Pannenkoeken

 …………………

 ………………

 …………….

Wij verzoeken u vriendelijk om warme gerechten ook warm aan te leveren. Vergeet u niet uw naam op
persoonlijke eigendommen, zoals pannen of schalen, te zetten!

