Advent
Vanaf maandag 11 december 2017 hebben we elke maandag en woensdag een Adventsviering. Maar
waar staat Advent ook al weer voor?
De naam Advent komt van het Latijnse woord Adventus, dat komst betekent. We bereiden ons dus voor
op kerst. Tijdens onze Adventsvieringen oefenen we de liedjes die we tijdens de kerstviering laten horen.
De kerstviering dit jaar staat in het teken van het thema “een koninklijk kerstfeest” n.a.v. onze methode
trefwoord. Natuurlijk staan we ook stil bij het originele kerstverhaal waarbij we de geboorte van Jezus
herdenken.
Officieel begint Advent vier zondagen voor kerstmis, maar omdat we dan op
school nog druk bezig zijn met de Sinterklaasperiode kiezen we ervoor om na de
Sinterklaastijd te beginnen.
Bij de periode van Advent hoort de Adventskrans. In de kerk wordt iedere
zondag een kaars aangestoken. Zo wordt zichtbaar dat de kerst steeds dichterbij
komt. De laatste zondag voor de kerst wordt in de kerk de laatste kaars
aangestoken.
Op school staat de Adventskrans ook centraal. Hierbij hoort traditioneel ook het Adventslied. We steken
de laatste kaars van onze krans aan tijdens de kerstviering op school.

Kerstviering woensdag 20 december 2017
Op woensdag 20 december 2017 is ‘s avonds de kerstviering. De kinderen hebben in de ochtend nog
een gewone schooldag.
Om 17:00 uur gaan we beginnen met de kerstviering in de speelzaal van de kleuters.
De kinderen worden vanaf 16:50 uur naar de klas gebracht. De kinderen gaan dan rond 17:00 uur met de
leerkracht(en) naar de speelzaal. U kunt na het wegbrengen van uw kind(eren) alvast naar de speelzaal
gaan.
Na de kerstviering lopen de kinderen met de leerkracht terug naar de klas. De ouders mogen de eerste
minuten nog even foto’s maken van hun eigen kind. Daarna mogen de ouders op hun kind wachten in
het traditionele Christoffelcafé.
In dit Christoffelcafé krijgen ouders wat (kleins) te eten en te drinken en we hebben natuurlijk kerstmuziek
opstaan.
Zodra de kinderen in de klas uitgegeten zijn, krijgt u een seintje en kunt u uw kind(eren) weer ophalen in
de klas en meenemen naar huis. We verwachten dat dit rond 18:30/18:45 uur zal zijn.
De volgende dag hebben we leuke kerstactiviteiten op school, zodat we het jaar op een gezellige manier
afsluiten met de kinderen.
Op vrijdag 22 december zijn alle kinderen de hele dag vrij!

Kerstbuffet
Kerst is onder andere de tijd om samen te eten. Zo ook op school. Dit jaar hebben we het kerstbuffet in
de klassen. Iedere leerling neemt iets mee naar school en zo hebben we samen een heerlijk buffet.
Hoe gaat dit in zijn werk?
De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een kerstkroon mee naar huis. Bij de groepen 1 t/m 4 hangen
deze op het raam van de klas (en gaan dus niet mee naar huis). U kunt samen met u kind(eren)
overleggen wat hij/zij lekker vindt om mee te nemen. De ingevulde kerstkronen zien we donderdag 14
december graag weer terug.
We vragen u de gerechten zonder varkensvlees te maken, zodat alle kinderen de gerechten kunnen
eten en het voor hulpouders en leerkrachten overzichtelijk blijft. Wij hopen op uw medewerking hiervoor.
Op woensdag 20 december kunt u de koude gerechten aan het begin of aan het eind van de ochtend in
de klas van uw kind(eren) neer- zetten. De warme gerechten kunnen kunt u in de klas neerzetten zodra u
uw kind(eren) de klas in brengt.
We zullen rond 18:30/18:45 uur klaar zijn met de kerstviering.

Gerechten…..
U kunt denken aan de volgende gerechtjes:
Pannenkoekjes, cakejes, komkommer, stokbrood, mini-bolletjes, mini-croissants, muffins, koekjes,
gekookte eieren, mini-tomaatspiesjes, fruitsalade, fruitspiesjes, poffertjes, slagroomsoesjes,
cherrytomaatjes (gehalveerd) mini-toetjes, gevulde eieren, plukbrood.
Of knakworst (op een schaal/bord), kleine worstenbroodjes, loempia’s, mini-wraps, knakworst in
bladerdeeg, mini-hamburgerbroodjes, maar dan allen zonder varkensvlees.
Wij hebben geen mogelijkheid om de gerechten op te warmen!

