KERSTNIEUWSBRIEF

Norg, 11 december 2017
Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van obs de Hekakker,
Sinterklaas is weer naar Spanje vertrokken en de school is al weer in kerstsfeer. Via deze kerstnieuwsbrief willen
we u informeren over ons kerstfeest.
Ons kerstfeest wordt gehouden op woensdag 20 december a.s. Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat de
ouders de diverse gerechten voor het buffet in de klas gaan maken. Als iedere ouder een kleine portie maakt,
komen we uiteindelijk tot een prachtig buffet. U kunt uw keuze kenbaar maken op de kerstboom die bij elke
groep op de deur hangt. Op de ballen kunt u of uw kind aangeven welk gerecht u gaat maken. U heeft de keuze
uit een voorgerecht, een hoofdgerecht of een toetje. Graag zien we dat uw naam bij één van de gerechten staat.
Als suggestie voor de onderdelen van het buffet kunt denken aan de volgende gerechten: diverse soorten soep,
diverse salades, stukjes pizza, saté, gehaktballetjes, bladerdeeghapjes, hartige taart, kruidenboter, gevuld ei en
diverse toetjes. Het stokbrood wordt verzorgd door de oudervereniging. Mochten de kosten een probleem voor u
zijn dan kunt u deze tot € 5,- per gerecht vergoed krijgen. U kunt uw bonnetje tot uiterlijk 1 februari 2018
inleveren bij Han Kemker of Irene van der Veen, voorzien van naam en IBANnummer.
Vanaf 16.45 uur kunt u het eten in de klas brengen en heeft u de tijd om even in de groepen te kijken
hoe gezellig het er allemaal uitziet. Om 17.00 uur worden de kinderen op school verwacht voor de
kerstmaaltijd. Eerst gaan we met elkaar luisteren naar het optreden van het kerstkoor in de hal.
Daarna wordt er tot 18.30 uur in de klassen gegeten. Wij willen graag dat de kinderen
dinsdagochtend een tas meenemen met daarin een beker, soepkop, bestek en een bord, voorzien
van naam.
U als ouder kunt vanaf 17.15 uur tot 18.30 uur genieten van een stamppotbuffet (zie bijlage) in ons
sfeervolle kerstcafé verzorgd door Hilbrand Kamminga. De kosten hiervoor zijn € 6,- per persoon
(kinderen tot 4 jaar gratis). Dit kunt u bij binnenkomst betalen. Voor een consumptie vragen we deze
avond € 1,50.
Reserveren is hiervoor gewenst door een mail te sturen naar irenevdv@obsdehekakker.nl. Dit kan tot
uiterlijk 18 december a.s.
Om 18.30 uur sluiten we het café waarna u uw kind kunt ophalen uit de klas. Tijdens deze avond
staat er geen verkeersbrigade! Wij gaan ervan uit dat u uw kinderen brengt en haalt op de
bovengenoemde tijden.
De kerstvakantie begint voor iedereen op vrijdag 22 december om 12.00 uur!
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Team en oudervereniging van de Hekakker

