
Beste ouders van De Zuidwester,   

Sinterklaas heeft nog maar net zijn hielen gelicht en de Kerstman staat alweer voor de deur. 
U begrijpt dat we de hulp van de activiteitencommissie enorm missen. Meer dan ooit 
realiseren wij ons wat ouders allemaal doen voor school. 
Maar het is ons toch gelukt dat Sint en de Pieten bij ons op school zijn geweest en we zullen 
ook zorgen voor een fijne Kerst voor de kinderen. 
 
De festiviteiten bij ons op school 

 Woensdag 16 december hebben we de ‘Foute Kersttruiendag’. Alle kinderen en 
leerkrachten hebben dan een foute kersttrui aan. Mocht u die niet hebben, dan 
kunnen er natuurlijk guirlandes als boa om de nek of kerstballen aan de oren. 

 Donderdagmiddag 17 december voeren de kinderen van groep 7 de Kerstmusical op. 
Deze musical wordt opgenomen, zodat familieleden en vrienden de musical op een 
later tijdstip alsnog kunnen zien. 

 Donderdag 17 december is ook het Kerstdiner van 18.00 uur – 19.00 uur. De deuren 
gaan voor de kinderen open om 17.50 uur. In tegenstelling tot de andere jaren, 
wordt het diner niet gemaakt door u, maar door restaurant Wildschut. Alle kinderen 
krijgen een eigen diner box. U hoeft niet te zorgen voor een bord en bestek. 
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging.  
 
Veel scholen hebben geen Kerstdiner in deze Covidtijd. Het Kerstdiner brengt 
namelijk veel ouders op de been om de kinderen te halen en te brengen, mede 
omdat het donker is. Gezien het grote schoolplein en de 3 ingangen, durven wij het 
wel aan. 
Wij hebben wel uw hulp nodig om alles in goede banen te leiden.  
Zou u (naast de 1,5 meter afstand houden) onderstaande in acht willen nemen? 

o De kinderen worden door max. één ouder gebracht en gehaald. 

o De kinderen worden afgezet bij het hek en gaan zelf naar binnen. Bij de deur 

staat een leerkracht of stagiair. 

o Kinderen t/m groep 5 gaan niet alleen naar huis, maar worden opgehaald 

door een ouder.  

o De ouders mogen het plein op, om daar hun kind(eren) op te halen. Bij het 

ophalen staan de leerkrachten buiten met een paraplu met het nummer van 

de klas erop. 

 Groepen 1, 2 en 3 staan bij de kleuteringang 

 Groepen 4, 5 en 6 staan bij de hoofdingang 

 Groepen 7 en 8 staan bij de zij-ingang   

We kijken uit naar de komende Kerstperiode,  

Het team van De Zuidwester 


