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Sinterklaasfeest 4 december 

Omdat Sinterklaas op De Gantel in zijn tentje slaapt, zal hij op 4 december niet 

van buiten komen om met zijn pieten het plein op te gaan. Er is dus voor de 

ouders en kinderen geen aankomst van Sinterklaas op het schoolplein.  

We hopen dat Sinterklaas die ochtend goed is uitgeslapen, want er wacht hem 

een druk programma op De Gantel. Het ochtendprogramma wordt binnen de 

Corona richtlijnen georganiseerd. Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit! Ook de 

groepen 1 t/m 4. ’s Middags zijn de kinderen vrij. 

Kerstcrea 

Volgende week gaan de kinderen van de groepen 1-2 een kerstknutsel maken. Op 

vrijdagmiddag 11 december hebben de groepen 3 t/m 7 hun kerst-creamiddag. De 

kinderen werken dan met verschillende materialen en opdrachten.  

 

Kerstviering groepen 1 t/m 8 

Om het samenkomen van te grote groepen ouders bij de kerk (brengen en halen van kinderen) te 

voorkomen èn omdat we door de corona beperkingen ook niet met veel kinderen bij elkaar willen 

komen, wordt er dit jaar geen gezamenlijke kerstviering in de kerk of in de gymzaal gehouden. De 

kerstvieringen worden na het kerstontbijt op vrijdagmorgen 18 december in de klas gehouden.  

De groepen 1/2/3 luisteren naar het kerstverhaal in prentenboek vorm, genaamd het 

kerstverhaal. Voor de groepen 4-8 gaan we uit van de viering uit onze godsdienstmethode 

Trefwoord. 

Vrijdagmorgen 18 december beginnen we om 08.30 uur met een kerstontbijt. Ivm de corona-

maatregelen doen we het anders dan andere jaren en mogen de kinderen alleen voor zichzelf een 

ontbijtje meenemen. Voor ouders die niet over de financiële middelen beschikken om een feestelijk 

ontbijtje te regelen, zal de ouderraad voor deze kinderen wat extra’s verzorgen. 

We vragen u om een feestelijk ontbijt, maar niet een overdadig ontbijtje aan de kinderen mee te 

geven. Het zou moeten passen in een lunchboxje. De school verzorgt het drinken voor de kinderen. 



 
                                          Nummer 4  |  1 december 2020 

    2 

En vanzelfsprekend worden de tafels feestelijk aangekleed. Dan wordt het vast weer net zo’n gezellig 

samenzijn als andere jaren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

 


