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Haarlem, 30 november 2018.

Beste ouders,
Woensdag 19 december vieren wij ons kerstfeest met een
diner in de klas en een viering in de Koningkerk. Het is de
bedoeling dat ieder kind een gerecht mee naar school neemt
om dit samen met zijn/haar klasgenoten op te eten.
In deze donkere en feestelijke dagen denken wij ook aan onze medemens.
Dit jaar willen wij geld inzamelen voor de Voedselbank.
Elke jaar kiest de Willem van Oranjeschool een goed doel, dat we willen ondersteunen.
Dit jaar willen we graag de Voedselbank Haarlem en omstreken helpen.
Voedselbank Haarlem ondersteunt ongeveer 220 gezinnen op jaarbasis middels
voedselpakketten.
In de dure decembermaand is het extra fijn, als deze gezinnen zich (iets) minder druk hoeven
te maken over de wekelijkse boodschappen en ook een lekkere kerstmaaltijd voor hun gezin
kunnen klaarmaken.
Helpt u ook mee?
De voedselbank wil geen geld! Een donatie in (houdbaar) eten is welkom.
Hoe?
Maandag 9 december tot 17 december staan er in de school kratten, waarin u een en ander
kunt doneren.
Wat?
Een volledige (houdbare) maaltijd voor een gezin, zoals zuurkool met worst of soep is erg
welkom.
Ook maaltijd onderdelen, maar ook toiletpapier, tandpasta of andere zaken zijn welkom.
Enige randvoorwaarde – het moet – gezien de inzameling op school – buiten de koelkast
houdbaar zijn.
Wat ook?
U heeft vast nog een ‘verkeerd merk’ saus of iets anders al een tijdje liggen. Schroom niet
om een goede keukenkastjes opruiming te houden.
Echt alles is welkom!!

Kerstdiner
In deze week zullen er in de groepen 1 t/m 8 intekenlijsten hangen waarop u kunt aangeven
welk gerecht uw kind mee naar school neemt. Graag hapjes voor 4 à 5 personen maken,
anders blijft er veel te veel over.
Kerststukjes
De komende dagen gaan wij kerststukjes maken. Iedere groep kiest hiervoor zelf een
dag/tijdstip. Zorgt u maandag 17 december voor een bakje, versierselen en een op maat
gesneden stukje oase? In een tas met de naam erop.
Kerstviering woensdag 19 december:
Uw kind wordt om 17.00 uur op school verwacht. Afgeven van de hapjes kan vanaf 16.50
uur. Desbetreffende kinderen mogen in hun eigen klas blijven. Alle ouders zijn vervolgens
van harte welkom op het plantsoen voor de school voor een gezellig samenzijn om tussen
16.50 uur en 17.30 uur een drankje te komen drinken.
Na het diner lopen de leerkrachten met de kinderen naar de Koningkerk om daar samen te
genieten van een mooie viering. Om 19.00 uur kunt u uw kind in de kerk ophalen bij de
leerkracht.
De ouders van de groepen 2 en 8 zijn uitgenodigd om de kerstviering bij te wonen. De
betreffende ouders ontvangen twee toegangsbewijzen (deze kaarten zijn niet
overdraagbaar) en zijn vanaf 18.15 uur van harte welkom in de kerk.
Wij hopen op een fijne kerst!
Team en oudervereniging Willem van Oranjeschool.

