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Kerstdiner
Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 18 december 2014.
Omdat het voorkomt dat ouders hun kinderen naar beide vestigingen moeten brengen zijn er
verschillende start- en eindtijden voor de vestigingen. Deze zijn als volgt:
De kinderen zijn op donderdag 18 december in de middag vrij!
WOC:
16.45 uur deur open
18.20 uur eindtijd

Hoofdvestiging:______
16.55 uur deur open
18.30 uur eindtijd

Voor het buffet hebben alle leerlingen het volgende nodig:(Onbreekbare spullen hebben onze voorkeur)
•
bord
•
bestek (mes, lepel, vork)
•
schaaltje/soepkom
•
beker
•
plastic tas met naam erop.
•
glazenpotje (waxinelichtje krijgen de kinderen)alleen voor gr. 5 t/m 8
Wilt u bovenstaande vanaf dinsdag 16 december tot uiterlijk donderdag 18 december mee naar school
geven.
Op vrijdag 19 december om 8.30 uur kunt u bij de Administratie op de Hoofdvestiging de kosten van
uw gerecht declareren (tot een maximum van € 3.50 per groep met bonnetje).
Glazen potjes
Voor de Kerst zijn we nog op zoek naar kleine glazen potjes (Olvarit). U mag ze inleveren bij de
administratie.
Kerstkaarten voor Dara Europe
Er zijn Kerstkaarten in de verkoop voor Dara Europe. De kaarten zijn verkrijgbaar bij juf Kelly (1-2d) op
het WOC en op de Hoofdvestiging op de Administratie (alleen ’s morgens).
De kaarten kosten per stuk 1 euro, per 5 stuks 4 euro en per 10 stuks € 7,50.
Opruimen Kerstversiering
Voor vrijdag 19 december zoeken we nog hulp bij het opruimen van de kerstversiering. Op het WOC
vanaf 8.45 uur. Op de Hoofdvestiging vanaf 11.30 uur. Aanmelden bij hulpouders@detorenuil.nl.
Wilt u op vrijdag 19 december uw kind een plastic tas meegeven om spullen mee naar huis te nemen.
Kerstborrel ouders
Tijdens het kerstdiner van de kinderen is er een kerstborrel voor de ouders. Vanaf 17.50 uur bent u van
harte welkom in de speelzaal van de Hoofdvestiging.
Kerstmusical
Op vrijdag 19 december wordt de kerstmusical door cluster 7 opgevoerd.
Groep 7a om 8.45 uur en groep 7b om 10.45 uur.

Kerstvakantie
Op vrijdag 19 december krijgen alle kinderen kerstvakantie. De clusters 1 t/m 4 om 12.00 uur en de
clusters 5 t/m 8 om 15.00 uur. Op maandag 5 januari verwachten we alle kinderen weer op school. Wij
wensen iedereen hele fijne feestdagen toe!
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