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Rotterdam, 7 december 2018 

   

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

De voorbereidingen voor een sfeervolle kerstperiode zijn in volle gang. Graag informeren wij u over alle 

aankomende activiteiten! 

  

Woensdag 12 december – Crea ochtend 

Deze ochtend gaan alle kinderen knutselen rondom het thema Kerst. De werkjes zullen we als 

kerstversiering gebruiken in de klassen en gangen. 

Bij de peutergroepen wordt tijdens de inloop op dinsdag 11 december en woensdag 12 december gewerkt 

aan de kerstwerkjes. De ouders van de peuters zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

  

Woensdag 19 december – Kerkviering 

Dit schooljaar zal de kerkviering op woensdag 19 december plaatsvinden in de Verrijzeniskerk aan de 

Meidoornsingel 190. De viering in de kerk zal dit jaar net als vorig jaar in twee groepen plaatsvinden. De 

verdeling van de groepen is als volgt (let op, de tijden wijken af van de tijden in de kalender!): 

  

De eerste groep start 9.00 uur, inloop 8.45 uur: 

De peuters, de Apen, de Kangoeroes, de Pinguïns, de Olifanten, groep 3A, groep 3B, groep 4A, groep 5A, 

groep 5B, groep 7A, Groep 8B. 

Tijdens deze viering verzorgt cast A  de kerstmusical. 

  

De tweede groep start 10.45 uur, inloop 10.30: 

De Koala’s, de Giraffen, de Leeuwen, de Zebra’s, de Papegaaien, de Flamingo’s, groep 3C, groep 3D, 

groep 4B, groep 4C, Groep 5C, Groep 7B en groep 8A. Tijdens deze viering verzorgt Cast B de 

kerstmusical. 

  

De groep die om 9.00 uur de viering bijwoont, verzamelt in de eigen klas. Zij lopen met hun leerkracht 

vanaf school naar de kerk. De kinderen van de groepen 4a, 5a en 5b verzamelen om 8.30 uur op het 

grote binnenplein aan de Larikslaan. Zij lopen vanaf het plein met hun leerkracht naar de kerk. Mocht 

u naar de kerstmusical willen komen kijken, dan bent u van harte welkom op het tijdstip van de groep 

waar uw kind is ingedeeld. Vanwege de verwachte drukte in de kerk verzoeken we u met maximaal 2 

personen uit een gezin de viering te bezoeken.  

 

De peuters kunnen om 8.50 uur verzamelen in de hal van de Verrijzeniskerk, alwaar ze door de 

pedagogisch medewerkers worden opgevangen. Ouders kunnen hun peuter hier aan het einde van de 

viering ook weer ophalen. 

  

De afgelopen tijd hebben de groepen 6 hard geoefend met zingen en toneelspelen. Onder begeleiding van 

Carla van Driel en Trudy van Velsen van het Hofpleintheater voeren zij de kerstmusical De Notenkraker 

op. Om rust tijdens de viering te bewaren, willen wij u vragen geen foto’s te maken. Een van de AC-leden 

zal foto’s maken vlakbij het altaar. 

Na de kerkviering lopen alle groepen met hun leerkracht terug naar school. 
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Woensdag 19 december – Kerstdiner 

Wij vragen aan iedere ouder/verzorger samen met uw kind een gerecht voor het kerstdiner te verzorgen. 

Vanaf woensdag 12 december kunt u bij de klas van uw kind kiezen welk gerecht u met elkaar wil 

voorbereiden. Hieronder vindt u een overzicht van de tijden van het diner op de verschillende locaties. 

  

Schoolstraat: 

17.45-18.00 uur: inloop  

18.00 uur: start kerstdiner 

19.15 uur: einde kerstdiner 

Larikslaan/Vuurpijlstraat:  

17.30-17.45 uur: inloop  

17.45 uur: start kerstdiner 

19.00 uur: einde kerstdiner 

Wilgenlei: 

17.45-18.00 uur: inloop  

18.00 uur: start kerstdiner 

19.15 uur: einde kerstdiner 

  

Ook dit jaar zijn alle ouders vanaf 17.45 uur van harte welkom op het binnenplein van de Larikslaan/ 

Vuurpijlstraat voor kerstborrel, welke door de AC georganiseerd wordt. U kunt hier onder het genot van 

een hapje en een drankje genieten van een gezellig samenzijn. 

  

Donderdag 20 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie.  

Alvast een heel fijne vakantie gewenst! 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Het team en de activiteitencommissie van de Fatimaschool 
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