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Agenda
11 dec
17 dec

Foute kersttruien-dag
Kerstontbijt

Sint eruit, Kerst erin
Vorige week zaten we nog met onze neus in de surprises, kruidnoten, suikergoed en speculaas. En
vandaag is de school alweer omgetoverd in kerstsferen.
Hierbij nog een aantal foto’s om na te genieten van al die mooie surprises en de school in kerstsfeer.

Hartjesactie
Kerstfeest 2020 zal voor iedereen anders worden dit jaar. Vanwege de pandemie liggen er opnieuw
heel veel coronapatiënten op de IC ‘s in de ziekenhuizen waar het personeel (van arts,
verpleegkundige … tot schoonmaker) hun uiterste best doet deze coronapatiënten weer beter te
maken.
Onze leerlingen op de Klipper maken van dichtbij of iets verder weg ook Corona mee. Sommigen zijn
zelf in quarantaine geweest of hebben familieleden, vrienden/vriendinnen, buren met Corona. Het
leeft onder onze leerlingen.
Daarom gaan de leerlingen van De Klipper (groep 5 t/m 8) een lieve kerstgroet sturen naar het
personeel van de Covid-afdelingen in onze omgeving. Elke leerling zal een hartje versieren in
kerstsfeer en hierop een leuke tekst, gedicht of rap schrijven waarin een compliment en een
kerstgroet staat voor degene die op de IC of op een Covid-afdeling werkt.
Zo geven we met kerst extra aandacht aan de mensen die we nog steeds zo hard nodig hebben!!!

Foute kersttruien-dag
Wanneer je aan Kerst denkt, denk je aan gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Voor veel gezinnen
is het een traditie om bij elkaar te komen, samen te eten en elkaar te verrassen met cadeaus.
Dit is echter niet voor iedereen zo. In de oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen is het koud en
gevaarlijk. Daarom is de Foute Kersttruien-dag ontstaan. Op vrijdag 11 december 2020 kunnen we
onze warmte delen door een foute kersttrui aan te doen.

Kerstontbijt
Zoals u eerder gelezen heeft in de nieuwsbrief is het kerstdiner een kerstontbijt geworden. Om er
voor de kinderen een leuke activiteit van te maken zijn Muller&Co en Edelweiss benaderd en zij zijn
bereid om ons ontbijt te sponsoren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en het belooft een gezellig
moment te worden met elkaar.
Aan u als ouder willen we vragen om de kinderen in een aparte tas, bord, mok en bestek mee te
geven, graag voorzien van naam. Deze worden gebruikt tijdens het ontbijt en komen vies mee naar
huis. De keuze hiervoor is om de berg plastic afval (bekers, bordjes en bestek) zo klein mogelijk te
houden.
We wensen alle kinderen een heel fijn kerstontbijt.

Kerstwens
We gaan nog twee weken met elkaar werken in de sfeer van Kerst en namens alle kinderen en
collega’s van De Klipper wens ik u en uw familie fijne dagen en een goed uiteinde.
Iedereen de beste wensen voor 2021 en ik spreek de wens uit dat we elkaar in het nieuwe jaar weer
meer persoonlijk mogen spreken.

Kerst knutsel
Print deze bladzijde uit en kleur de kerstballen in met stift. Knip de kerstballen uit en smeer ze in met
olie, bijvoorbeeld zonnebloemolie.
Laat de kerstballen drogen en plak ze vervolgens op een glazenpotje. Doe er een (elektrisch)
waxinelichtje in en klaar is je sfeerlichtje!

