Kerstmis 2016
KERSTMARKT 22 december 2016
opbrengst geluidsinstallatie De Toorts
Kerstmarkt

Rad van Avontuur

De kerstmarkt vindt plaats
op 22 december van 18.00
tot 19.30 uur. Alle kinderen,
ouders, opa’s , oma’s, buren
en andere belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd.
Tijdens de kerstmarkt zijn er
tal van activiteiten voor jong
en oud. Zo kan iedereen o.a.
op de foto met de kerstman,
broodbakken boven een
vuurkorf en meedoen met
het rad van avontuur. Er
wordt livemuziek gespeeld
en er zijn allerlei lekkernijen
verkrijgbaar. Natuurlijk zijn
er prachtige kerstartikelen te
koop in onze kerstcadeaushop die bemand
wordt door kinderen en
ouders.
Voor alle activiteiten wordt
een kleine bijdrage gevraagd. Zorg dus dat u zoveel mogelijk gepast (klein)
geld bij u heeft en dat u thuis
niet teveel heeft gegeten.
Wij hopen op een grote opkomst. De gehele opbrengst
van deze kerstmarkt komt
ten goede aan het moderniseren van onze geluidsinstallatie.

Op de kerstmarkt zal een rad
van avontuur draaien met
prachtige kerstpakketten als
prijs. Daarvoor willen wij uw
hulp inroepen. Om deze
kerstpakketten samen te
stellen vragen we of ieder
kind van thuis 1 artikel mag
meenemen dat in zo’n kerstpakket zou passen. U weet
zelf het beste wat er zoal in
een kerstpakket hoort. De
artikelen kunnen t/m 21
december worden ingeleverd
bij de groepsleerkracht. Natuurlijk maakt u tijdens de
kerstmarkt kans om zo’n rijk
gevuld kerstpakket te winnen.

Kerstviering 22 december
Op 22 december is er voor de kinderen en belangstellenden om
17.00 uur een kerstviering in de
kerk. De kinderen worden om 16.40
uur in de klas verwacht.
Na afloop lopen de kinderen met
hun eigen groep terug naar school.
Kerstontbijt 23 december
Op 23 december is er een kerstontbijt in de klas. U kunt uw bijdrage
invullen op de lijst bij de klassen. De
kinderen hoeven deze dag geen
eten en drinken mee te nemen. De
kerstvakantie begint om 12.00 uur

Eigen initiatief
Als ouder mag u ook thuis
iets maken dat u dan op de
kerstmarkt te koop aanbiedt.
De opbrengst dient dan wel
naar ons doel te gaan. Geeft
u van te voren wel even aan
de commissie door wat u van
plan bent.
Ook andere ideeën om de
kerstmarkt nog beter te doen
slagen vernemen wij graag
van u.

Oliebollenactie
Ook dit jaar kunt u weer de
overheerlijke oliebollen van
bakker Koenen bestellen.
Deze oliebollen kunt u nu
bestellen via de bijgeleverde
brief. De bestelde oliebollen
kunt u tijdens de kerstmarkt
afhalen en afrekenen in onze
oliebollenkraam. De opbrengst komt natuurlijk ook
ten goede aan ons goede
doel. Natuurlijk kunt u ook
bestellingen opgeven voor
familie, vrienden, buurt,
werk….. Hoe meer hoe beter.
De oliebollen zijn los te bestellen en kosten € 0,90 per
stuk. Het grootste deel van
de opbrengst gaat naar ons
doel.

De Wensboom
In de aula van onze school staat een Wensboom. Gedurende de komende periode kunnen de kinderen of de ouders een ‘goede
wens’ bedenken voor een ander. Iets wat
iemand hard nodig heeft of iets waarmee
iemand blij zal zijn. Het gaat hierbij niet om
grote of dure wensen, maar om kleine en
nuttige wensen.
Na de kerst worden alle wensen bekeken of
er een wens is die we echt in vervulling kunnen laten gaan. De wenssterrenzijn verkrijgbaar bij de leerkrachten. Natuurlijk kunt u
ook samen met uw kind een wens invullen.

Belangrijke informatie
 Bestellijst oliebollen inleveren uiterlijk dinsdag 20
december.

 Kerstpakket artikelen inleveren uiterlijk woensdag
21 december
 22 december vanaf 13.15
uur opbouw kerstmarkt.
 22 december om 17.00
uur kerstviering in de kerk.
Kinderen worden om 16.40
in de klas verwacht
 22 december om 17.45
lopen de kinderen met hun
groep terug naar school.
 22 december om 18.00
uur kunt u uw kind ophalen
in de klas en de kerstmarkt
bezoeken.
 22 december van 18.0019.30 uur kerstmarkt op
De Toorts. Iedereen is van
harte welkom!
 23 december vanaf 8.45
uur kerstontbijt in de klassen. U kunt uw bijdrage
invullen op de lijst bij de
klassen. Kinderen hoeven
deze dag geen eten en
drinken mee te nemen.
 23 december vanaf 12.00
uur alle kinderen vrij.

Contactpersoon voor alle vragen: Felix Heijnen.

Om alles goed te laten slagen
kunnen we de volgende dingen
gebruiken:
 Hulp ‘s avonds bij een kraam
tijdens de kerstmarkt op 22
december.
 Hulp bij het opbouwen van de
kerstmarkt vanaf 13.15 uur.
 Hulp bij het vullen van de
kerstpakketten door uw kind
een artikel mee te geven.
 Hulp bij het opruimen na de
kerstmarkt ‘s avonds.
 Iets maken of bakken om op
de markt te verkopen.

U kunt ook mailen: felix.heijnen@detoorts.nl

 Materialen om kerststukjes te

maken.
 Kerstbomen voor de aankleding van de markt (dan graag
brengen en later weer meenemen).
Wanneer u ons bij een van bovenstaande zaken zou kunnen
helpen, dan horen wij dat graag
zo spoedig mogelijk van u.
U kunt dat doen middels het antwoordstrookje.

Iedereen bedankt
voor de inzet en
bijdrage aan de
kerstmarkt 2016!!

…..…………………………………………...…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Ouderhulp 22 december

Naam:……………………………………………………………………………

Kind in groep:………

Wil graag helpen bij (meerdere opties zijn mogelijk):
………………………………………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Opmerkingen:

