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Agenda 

29 november Pietenochtend groep 1/ 2 Apenboom, groep 1/ 2 Berenhol, groep 1/ 2 
Vossenburcht en groep 3 

5 december Sinterklaasfeest; groep 3 en 4 om 12.00 uur vrij; groep 5 t/m 8 om 13.00 uur 
vrij. 

20 december Kerstmarkt op de Willibrordschool vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur. 

21 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij en om 16.45 uur voor het kerstdiner weer op 
school. De kerstwandeling start na het kerstdiner om 18.15 uur. 

22 december Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

23 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

 
Pietenochtend 
Woensdag 29 november is voor groep 1 t/m 3 de Pietenochtend. De kinderen mogen deze dag verkleed op school 
komen. Het zal ongetwijfeld weer een leuke en spannende ochtend worden. Wie weet komt Piet nog wel een 
bezoekje brengen.  
 
Sinterklaasfeest  
Zijn alle verlanglijstjes al klaar? Nog even en Sinterklaas brengt de leerlingen van de Willibrordschool alweer een 
bezoekje. Het Sinterklaasjournaal begint weer en dat brengt onze school binnen een mum van tijd helemaal in de 
Sinterklaassfeer.  Snel zullen we op school hulppietjes tegenkomen, die samen met ons in spanning wachten op 't 
Heerlijk Avondje.  
Enkele ouders en leerkrachten hebben op school al berichten opgevangen over het feest. Sinterklaas kan ons op 5 
december bezoeken!  
Naast de kinderen, zijn ook alle ouders/verzorgers van harte uitgenodigd om bij de intocht aanwezig te zijn! 
Volgens onze laatste contacten zal Sinterklaas met zijn Pieten op zijn feestdag om 8.30 uur aankomen op de 
Willibrordschool. Na een gezamenlijke ontvangst, gaan de kinderen naar hun eigen groep om in de klas het 
programma voort te zetten.  
Voor de gehele dag zal een fotograaf geregeld zijn, de foto's zullen op de website worden geplaatst. Als u zelf ook 
foto's wilt maken, willen we u verzoeken dit vanaf uw eigen plek te doen, zodat Sinterklaas, de Pieten en de 
kinderen niet gestoord worden.  
 
Sinterklaas zal een bezoek brengen aan de kleutergroepen, aan de hand van onderstaand tijdschema; 
9.05 uur De Berengroep 
9.30 uur De Apengroep 
9.55 uur De Vossengroep 
De ouders van de kinderen uit de bovengenoemde groepen zijn van harte welkom om bij het optreden van hun 
kinderen aanwezig te zijn. Vanwege de verwachte belangstelling, willen we vragen broertjes/zusjes thuis te laten 
tijdens de optredens.  
De kinderen uit de kleutergroepen krijgen na het optreden in hun eigen groep een cadeautje. Daarna zijn de 
kinderen vrij. U kunt voor en na het optreden terecht in het speellokaal voor een kop koffie.  
 
De kinderen van groep 3 & 4 zijn na hun bezoek aan Sinterklaas om 12.00 uur vrij. 



De kinderen van groep 5, 6, 7 & 8 hebben een programma tot 13.00 uur. 
 
Hopelijk zien we u allen 5 december tijdig op het schoolplein!  
Vol verwachting klopt ons hart! 
 
Adventvieringen  
In de maand december vieren wij advent met de kinderen in de aula. Wij komen 4 keer bij elkaar om een kaarsje 
aan te steken en stil te staan bij advent, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. 
 
Kerstmarkt 
Woensdag 20 december 2017 is het weer zover. Onze 3 jaarlijkse kerstmarkt op de Willibrordschool. Vanaf 16.30 
uur zijn jullie van harte welkom en de kerstmarkt zal tot 19.00 uur duren.  
Vanuit de oudervereniging wordt er voor de catering gezorgd. Er zal erwtensoep, broodje hamburger, broodje 
knakworst, warme chocolademelk, limonade en glühwein verkocht worden.  
De kinderen kunnen in kerstsfeer worden gefotografeerd en in school zullen allerlei kraampjes en activiteiten te 
vinden zijn.  
De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar school en zal geheel ten goede komen aan de kinderen.  
De kinderen, meesters/juffen en de kerstcommissie zijn al druk bezig met de voorbereidingen en verheugen zich 
er dan ook op om u te verwelkomen. Iedereen is welkom, dus neem gerust opa’s, oma’s, ooms, tantes, etc. mee! 
 
Kerstdiner en kerstwandeling  
Donderdag 21 december zullen onze kinderen Kerst vieren. We starten om kwart voor 5 met het kerstdiner. Het is 
de bedoeling dat de gerechten door de kinderen worden meegebracht. U kunt op de kerstbomen op de deur van 
de klassen aangeven welk gerecht u graag wilt maken. De gerechten kunnen binnengebracht worden vanaf half 5. 
De kinderen moeten zelf een beker, soepkom, bord en bestek meenemen. Graag voorzien van naam.  
 
De groepen starten  vanaf 18.15 uur met de kerstwandeling.  De wandeling zal een half uur duren en wordt 
begeleid door onder anderen de groepsleerkrachten. De wandeling eindigt bij de levende kerststal in de kerk. Hier 
kunt u ook een kijkje komen nemen en meezingen bij de kerststal. De kinderen gaan met de leerkracht weer naar 
school. U kunt achter de groep aan meelopen en vervolgens uw kind uit het klaslokaal halen.  
We maken er samen weer een sfeervol Kerstfeest van!  
 
Op 21 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij en worden om 16.45 uur voor het kerstdiner weer op school 
verwacht. 


