
Kerstinfo KBS De Vlieger 2 

         
  
Beste ouder(s)/verzorger(s),                        04 december 2020 

 
Hierbij willen wij u informeren over het kerstfeest op de Vlieger 2. 
De adventsvieringen vieren we met alle kinderen in de klas. De kerstviering is donderdag 17 

december in het Vliegertheater. 
 

Goede doel: ‘de voedselbank’ 
Dit jaar zamelen wij geld in voor de voedselbank. Hierbij sluiten wij aan bij de landelijke actie 
van radio 538.  

De actie voor de voedselbank start op maandag 7 december. Op woensdag 16 december 
gaan wij geld inzamelen door met de hele school een flashmob te dansen op het lied: 
Jerusalema. Wij staan deze ochtend in live verbinding met Radio 538.  
Ons streefbedrag is €4000.  

 
Wilt u deze actie steunen? Klik hier om deze actie te steunen en geld te doneren. Hartelijk 
dank!  
 

Kerstviering  
Op donderdag 17 december vieren we overdag de kerstviering in het Vliegertheater. 
 ‘s Avonds is het kerstdiner in de klassen. Wij hanteren de coronamaatregelen. Voor ouders 
wordt er dit jaar geen activiteit georganiseerd.  

 

Aangepast Kerstdiner 

Dit jaar verzorgt iedere leerling zijn/haar eigen kerstmaaltijd. Dit betekent dat je als 
ouder/verzorger samen de kerstmaaltijd thuis kan voorbereiden en vervolgens op school kan 
opeten. Er vindt dus geen buffet plaats. De gerechten die al zijn door gegeven aan de 
klassenouders vervallen hiermee.    
Wij vragen alle kinderen om een “led’’ waxinelichtje mee te nemen voor in hun lampje op 
tafel. (uiterlijk woensdag 16 december) 
 

Organisatie kerstbuffet 

❖ De kinderen kunnen vanaf 17.00 uur het eten in de klas brengen. De kleuters worden 

vanaf het hek naar binnen begeleid door groep 8 leerlingen. Groep 8 leerlingen 

worden om 16.50 uur verwacht.    

❖ Om 17.15 uur starten we in de klas met het eten. 
❖ Kinderen nemen hun eigen bord, mok en bestek in een plastic tas mee, voorzien van 

naam. De kinderen krijgen een pakje drinken.   

❖ Om 18.10 uur komen de kinderen van de groepen 1 en 2 naar buiten. De groepen 1/2 
A, B en D mogen éénmalig van het plein gehaald worden met inachtneming van de 

coronaregels. De groepen staan verspreid op het plein. Na het ophalen van uw kind 
verzoeken wij u dringend om het plein meteen te verlaten.  

❖ De kinderen van groep 1/2 C kunnen bij hun eigen ingang opgehaald worden. 

❖ Om 18.20 uur gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 zelf naar buiten en zoeken de 
ouders buiten het plein op om vervolgens samen naar huis te gaan.  

 

 

Vrijdag 18 december begint om 12.30 uur voor de hele school de kerstvakantie.  
 

Het team van De Vlieger wenst jullie fijne kerstdagen en een gelukkig 2021! 

Graag zien we iedereen weer uitgerust terug op maandag 4 januari. 

https://www.youtube.com/watch?v=11e4sW-Q4Ns
https://www.missie538.nl/actie/katholieke-basisschool-de-vlieger/
https://www.missie538.nl/actie/katholieke-basisschool-de-vlieger/

