
Kerstmis 2019 “Klein gebaar, groot geluk’ 
 
Het thema van deze kerstperiode is ‘Klein gebaar, groot geluk!’ We baseren ons op 
het boek ‘De kleine engel die geluk bracht’ van Busser en Schröder. Roos maakt in 
dit verhaal een kerststukje op school. In plaats van het mee naar huis te nemen, 
geeft ze haar kerststukje aan een eenzame meneer die ze iedere dag tegenkomt … 
Deze prachtige gedachte en gemeenschapszin is iets wat we de kinderen graag mee 
willen geven. We zullen onze kerstactiviteiten hierop afstemmen. 
 
10 december  
Kerstknutselcircuit. We zijn op zoek naar ouders die graag willen helpen bij het knutselen van kerstversiering. Hoe 
meer ouders er kunnen helpen, hoe breder het aanbod. We zullen deze ochtend in twee rondes knutselen van 08.45 
uur tot 09.30 uur en van 09.45 uur tot 10.30 uur. 
Wilt u helpen in groep 1t/m 4 stuurt u dan een mailtje naar jenny.korver@blosse.nl. Wilt u helpen in de groepen 5 t/m 
8 stuurt u dan een mailtje naar marianne.betjes@blosse.nl. Heeft u zelf een leuk idee, wilt u dit dan in uw mail 
vermelden? 
 
16/17/18 december  
Kerststukjes maken en wegbrengen. Het thema van deze kerstperiode is ‘Klein gebaar, groot geluk!’ We baseren ons 
op het boek ‘De kleine engel die geluk bracht’ van Busser en Schroder. Roos maakt in dit verhaal een kerststukje op 
school. In plaats van het mee naar huis te nemen, geeft ze haar kerststukje aan een eenzame meneer die ze iedere dag 
tegenkomt … 
 
In de groepen gaan wij kerststukjes maken. Met uw kind kunt u nadenken over wie dit kerststukje nodig zou kunnen 
hebben. Er wordt in de stamgroep ook één gezamenlijk kerststuk gemaakt dat weggebracht zal worden naar mensen 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De leerkracht van de stamgroep zal u informeren over de precieze datum 
waarop de kerststukjes gemaakt zullen gaan worden. Uw kind heeft hiervoor nodig: bakje, oase en versiering. Mocht 
u in deze periode uw tuin gaan snoeien en kunt u ons helpen aan kerstgroen voor de kerststukjes dan kunt u dit 
aangeven bij jenny.korver@blosse.nl of marianne.betjes@blosse.nl  
 
19 december  
Kerstviering. Vorig jaar is er afgesproken in het team en met de oudervereniging dat de kerstviering beurtelings in de 
ochtend en in de avond georganiseerd zal worden. In 2019 vieren wij Kerstmis in de avond. De kinderen worden om 
16.10 op school verwacht. We lopen dan gezamenlijk naar de kerk waar om 16.30 de kerstviering zal beginnen, u bent 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In de kerstviering zal het thema ‘klein gebaar, groot geluk’ en de 
gemeenschapszin terug te zien zijn  
middels liedjes, teksten enz. 

 
Kerstbuffet. Na de kerstviering lopen wij terug naar school waar de kinderen zullen genieten van een heerlijk 
kerstbuffet. De bijdrage van de kinderen voor het buffet zal per groep geïnventariseerd worden, de lijsten zullen 
uiterlijk 13 december bij de groepen hangen/bekend zijn. Tijdens het kerstbuffet zal er aandacht zijn voor zowel de 
stamgroep als voor de unit, we zijn een gemeenschap. Het buffet is voor de groepen 1-2 om 18.30 uur afgelopen. De 
kinderen worden door hun ouders uit de groep opgehaald. Voor de andere groepen is het buffet om 18.45 uur 
afgelopen. Op het plein wordt u ontvangen door de oudervereniging met kerstmuziek en een warm drankje. 

 
De avonduren worden op de volgende manier voor kinderen gecompenseerd, groep 1 t/m 4 is donderdag 19 december 
in de middag vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn vrijdagmiddag 20 december vrij. De peutergroep heeft ervoor gekozen om 
de kerstviering in de ochtend plaats te laten vinden. 
 
20 december 
Samen afsluiten. In de ochtend sluiten we gezamenlijk de kerstperiode af in de groepen en unit. Na 12.00 start de 
kerstvakantie voor iedereen. 
 
Namens het team, 
Ellis Schmidt, Jenny Korver en Marianne Betjes 
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