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Poseidon post- KERST 
December 2015 
 
Aanmelden om te ondersteunen:             vanaf maandag 30 november 
Onderaan deze Poseidon post-Kerst vindt u bijlage 1 met hierin een oproep van de 
oudercommissie om te helpen met het versieren van de school en te ondersteunen bij de 
viering voor ouders. Aanmelden bij de oudercommissie (zie bijlage).  
Daarnaast hangt er vanaf vandaag een intekenlijst bij iedere klassendeur waarop u zich kunt 
inschrijven om te helpen opruimen na het kerstdiner. Vele handen maken licht werk; het is 
fijn als u hierbij helpt. 
 
Intekenen kerstdiner:                                                                         vanaf maandag 30 november     
Vanaf maandag 30 november hangen de intekenlijsten voor het eten voor het kerstdiner op 
de klassendeuren. U kunt ervoor kiezen om iets hartigs te maken of iets zoets. Wilt u er aan 
denken om maximaal 10 porties klaar te maken? Het is zonde als we na het diner veel weg 
moeten gooien.  
Graag een opscheplepel meegeven wanneer nodig.  
 
Versieren:                maandag 7 december 
Als Sinterklaas en zijn Pieten weer terug zijn naar Spanje, hebben we alle hulp nodig om de 
school in kerstsfeer te brengen. Wie kan helpen versieren op maandag 7 december om 8.30 
uur? Graag mailen naar de oudercommissie (zie bijlage).  
 
Goede doel voedselbank:           donderdag 10december  
De voedselbank heeft ons benaderd om een inzamelingsactie te houden met kerst.  
Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat we aan elkaar denken en dat kinderen leren helpen 
en geven. Daarom werken wij daar van harte aan mee. De leerlingen krijgen dozen van de 
voedselbank die in de klas versierd worden. Op donderdag 10 december krijgen de 
leerlingen de dozen mee naar huis zodat deze gevuld kunnen worden met houdbare 
producten (zie bijlage 2). U bent natuurlijk vrij in de keuze van de inhoud van de doos. De 
gevulde doos graag  uiterlijk woensdag 16 december weer inleveren bij de groepsleerkracht.   
In de hal van het hoofdgebouw en beneden bij de dependance komen 5 kratten te staan 
voor als u iets extra’s wilt doneren, uiteraard ook alleen houdbare producten.  
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!   
 
Meegeven van plastic bord- beker, bestek en servet:      maandag 14 december 
Vanaf ma 14 dec verzoeken wij u om uw zoon/dochter de benodigdheden mee te geven 
voor het Kerstdiner in de klas in een plastic tas. Een naamsticker is handig. Als ieder kind dit 
tijdig doet, is de leerkracht in staat om het Kerstdiner goed voor te bereiden. 
 

Ugly Christmas sweater/onesie/sloffendag:                    woensdag 16 december  

Alle leerlingen mogen vandaag  in hun minst mooie, gekke, grappige kersttrui of onesie naar 

school komen!  
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Zingen op het schoolplein:                    donderdag 17 december 
Op donderdag 17 december om 13:45 uur gaan de kinderen samen met de leerkrachten 
naar buiten en zingen enkele kerstliedjes.  
Als ouder zijnde mag u natuurlijk meezingen en komen kijken.  
 
Kerstdiner:                        donderdag 17 december   
17:15-17:30: Vanaf 17:15 begint de inloop en kan het eten/drinken naar de klas gebracht 
worden. Als alle kinderen binnen zijn, kunt u een kort kijkje nemen in de groep. 
17:30-18:30: Kerstdiner voor de kinderen begint. Wij verzoeken u vervolgens de groep te 
verlaten en nodigen u  namens directie en oudercommissie van harte uit voor een 
kerstborrel met ouders in de hal van het hoofdgebouw.    
18:30: Einde kerstdiner, u kunt uw kind(eren) ophalen uit de klas(sen) en eventueel helpen  
opruimen in de klassen en gangen.  
 
Halve dag school            vrijdag 18 december 
Op vrijdag 18 december hebben de kinderen tot 12.00 uur les. Denkt u eraan om de B.S.O. te 
informeren?            
 
 
Het gehele team van de Poseidon wenst u een fijn Kerstfeest en een mooi en gezond 2016 ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Poseidon 
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Bijlage 1:  

 

Beste ouders, 

De jaarlijkse Kerstviering voor onze kinderen is op donderdag 17 december van 17.30 tot 

18.30. Uiteraard verwelkomen we dan ook alle ouders voor een hapje en een drankje in 

de hal. De oudercommissie zorgt dit jaar voor de inkoop van de drank. Wilt u iets lekkers 

voor bij de borrel meenemen? Zie onderstaand de dagen waarop de oudercommissie hulp 

nodig heeft. Vele handen maken licht werk, dus meld je aan! Tot dan, de 

Oudercommissie. 

Checklist: 

• 7 december 8.30 versieren van de school, graag aanmelden bij:  

Pamela  - pamelacools123@hotmail.com / 06-23862882 

• 17 december 15.30-17.30: 

- Welke ouders willen helpen met de catering vanaf 17.00  en het klaarzetten van de 

tafels e.d. voor drankjes en hapjes vanaf 15.30u? 

- Welke ouder wil de vuurkorven aansteken (vanaf 17.00) en in de gaten houden, zodat 

de kinderen er niet mee gaan spelen? 

Graag aanmelden bij:  

David  - daviddekoning@netscape.net / 06-45947465 

• 17 december 17.30-18.30 kerstdiner kids en borrel ouders, neem wat lekkers en servetten 

mee! Als alle ouders om 18.30 even helpen met het opruimen van de klassen en gangen,  

zou dat ontzettend fijn zijn. 
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Bijlage 2:  
 
 
 
 
 

 
 
BOODSCHAPPENLIJSTJE : 
 

Suggesties van producten voor de boodschappenlijst: 
- Rijst (zilvervlies) 
- Pasta (volkoren) zoals spaghetti en macaroni 
- Couscous 
- Langhoudbare pastasaus (groente- en kruidenmix) in glas of blik i.v.m. de 

opslag 
 
Maar andere gezonde houdbare producten zoals olijfolie, vis in blik, groenten in 
peulvruchten in blik, bruine / witte bonen of kidney bonen etc. zijn ook meer dan 
welkom.  
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
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