
Kerst op Het Windas 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Kerst 

zijn intrede heeft gedaan op Het 

Windas. Tijdens de versierochtend van 

afgelopen woensdag hebben de 

leerkrachten, de ouderraad , ouders 

en leerlingen de klassen versierd, de 

kerstlichtjes opgehangen en de 

kerstbomen opgetuigd. Alle kinderen 

zijn hier erg enthousiast over. Hierbij 

nogmaals dank aan alle mensen die 

deze ochtend keihard gewerkt 

hebben om alles op tijd af te krijgen!  

 

Goed doel 
Ook dit jaar heeft de kerstcommissie 

een goed doel uitgekozen. Dit jaar 

steunen wij de stichting Make a Wish 

Nederland. Make-A-Wish Nederland 

vervult de liefste wens van kinderen in 

de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een 

levensbedreigende ziekte. Het 

vervullen van een allerliefste wens 

heeft op ieder kind een bijzonder 

effect, maar op kinderen met een 

levensbedreigende ziekte in het 

bijzonder. Het geeft deze kinderen, die 

vanwege hun ziekte te vaak vooral 

patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. 

Het verwezenlijken van een droom kan 

voor hun toekomst een wereld van 

verschil betekenen.  

 

Alle kinderen maken in de klas een 

kerstbal met een kerstwens. De 

wensen worden in de verlichte boom 

op het plein opgehangen. Maandag 

19 december en dinsdag 20  

december kunt u deze kerstbal na 

schooltijd voor 1 euro in de klas van uw 

kind kopen. U kunt natuurlijk ook geld 

meegeven. Stichting Make a Wish zal 

het geld overhandigd krijgen tijdens 

de kerstviering op 21 december. 

Donderdag 22 december krijgen de 

kinderen de kerstbal mee naar huis 

 

 

 

In het halletje bij de ingang staat ook 

nog een kerstman met collectebus 

waar u extra geld in kunt doneren. 

We hopen dat we veel geld 

inzamelen, zodat wij een mooie 

cheque aan de vertegenwoordiger 

van Make a Wish Nederland kunnen 

overhandigen.  

 

Kerstavond 
We vieren het kerstfeest op woensdag 

21 december. Onderstaand een 

overzicht van de tijden: 

 

16.30 uur: eten in de klassen 

brengen Schiedamseweg 

16.45 uur: eten in de klassen 

brengen Nachtegaallaan 

17.00 uur:  opening door de  

                       directeur 

17.25 uur:  de kinderen gaan naar 

de klassen. De ouders 

blijven op het plein om 

soep te eten en Glühwein 

te drinken 

19.00 uur: ouders zoeken een plekje 

langs de route van de 

lichtjestoer 

19.15 uur: start lichtjestoer  

19.30 uur:  alle kinderen komen op 

de Nachtegaallaan aan. 

De kinderen gaan met 

hun ouders mee naar 

huis, Wilt u zo vriendelijk 

zijn om uw kind op te 

komen halen bij de 

leerkracht op het plein.  

 

Diner 
Volgens de traditie van Het Windas 

maken de kinderen met ‘kerstavond’ 

gerechtjes voor elkaar. Elk gerechtje is 

voor minimaal v ijf kinderen. Vanaf 

vandaag hangen aan de 

klassendeuren inschrijflijsten voor de 

groepen 1 t/m 4 waarop u kunt 

noteren wat er gemaakt wordt.  

 

 



In de groepen 5 t/m 8 zullen lootjes 

worden getrokken om de verdeling 

van voor-, hoofd- en nagerechten zo 

goed mogelijk in de gaten te houden.  

 

Vanaf 16.30 uur (Schiedamseweg) en 

16.45 uur (Nachtegaallaan) kunnen de 

kinderen het kersteten in de klassen 

brengen. Er is geen oven of 

magnetron aanwezig op school. Zorg 

zelf eventueel voor warmhoudplaatjes, 

extra bakjes, lepels, snijmessen e.d. 

afhankelijk van het gerecht dat u 

gemaakt heeft. Om 17.00 uur worden 

kinderen op het plein bij hun leerkracht 

verwacht voor het praatje van de 

directeur en het zingen.  

 

Zingen 
Als alle kinderen zich hebben 

verzameld, opent juf Mariëlle de 

kerstavond. Hierna zal er een 

verrassend optreden aan u getoond 

worden.  

Wij nodigen u van harte 

uit om hierbij aanwezig 

te zijn. De kinderen 

stellen dit zeer op prijs. 

Afhankelijk van het weer 

raden wij u aan uw kind 

goed warm aan te kleden en vooraf 

thuis te laten plassen. Het is ook een 

leuk gezicht als uw kind een kerstmuts 

op heeft en vast alle lichtjes bij zich 

heeft die ze gaan gebruiken bij de 

lichtjestoer. Na het zingen vertrekken 

de groepen naar de klassen om daar 

te gaan eten. 

 

Ouders 
Wij v inden het erg gezellig om de 

kerstsfeer ook met u als ouder te delen. 

Vanaf 17.25 uur zijn alle ouders welkom 

bij de kerstschuur op het plein. Hier 

kunt u terecht voor erwtensoep, thee, 

koffie of glühwein en een lekkere 

oliebol. Om 19.00 uur wordt aan alle 

ouders gevraagd om, zelf ook voorzien 

van vrolijke verlichting, een plekje 

langs de lichtjestoer te zoeken. Zo kunt 

u uw kind voorbij zien lopen. Wij 

verzoeken de ouders vriendelijk om 

zich niet in de rijen te mengen. Anders 

raken wij het overzicht kwijt. 

 

Lichtjestoer 
Nadat de kinderen hun buik vol 

hebben gegeten, laten zij alle spullen 

achter in de klas, trekken hun jassen 

aan en lopen de groepen 1 t/m 6 

vanaf de Nachtegaallaan v ia de 

Zwaluwlaan in een lange stoet richting 

de Schiedamseweg. De groepen 7 en 

8 sluiten aan. De kleuters worden 

begeleid door kinderen uit groep 5 en 

6. Hoe meer lichtjes een kind aan of op 

zich heeft hoe beter. Voor de 

verlichting denken wij aan fietslampjes, 

kerstverlichting of een kerstmuts met 

lampjes.   

We hopen dat er veel mensen langs 

de route staan om alle kinderen te 

bewonderen. Uiteraard wordt er 

tijdens de lichtjestoer voor vermaak 

gezorgd.  

 

Ophalen 
Rond 19.45 uur verwachten we weer 

op de Nachtegaallaan terug te zijn. 

De leerkracht verzamelt zijn/ haar 

groep op een vooraf afgesproken 

plek. Hier kunt u uw kind ophalen.   

Vriendelijk verzoeken wij u goed aan 

dit tijdstip aan te houden. De kinderen 

mogen NIET alleen naar huis in het 

donker, ook niet in de bovenbouw! 

Indien u niet in de gelegenheid bent 

uw kind op te halen, verzoeken wij u 

aan de leerkracht door te geven met 

wie uw kind wel mee kan.  

De lokalen blijven gesloten. Alle spullen 

worden op vrijdag 18 december 

meegegeven.  

 

Foto’s 
De hele avond loopt een ouder rond 

die bereid is gevonden foto’s te 

maken in de klassen. Deze foto’s zullen 

zo spoedig mogelijk op de site en 

Facebook worden gezet zodat u volop 

mee kunt genieten van het hele 

gebeuren.  



 

Foto met kerstman 
Na afloop kan uw kind op de foto met 

de kerstman zelf. Dit v indt plaats in het 

speellokaal. 

 

Opruimen 
De ouderraad ruimt op donderdag 22 

december al de kerstversiering weer 

op. Onder het motto ‘vele handen 

maken licht werk’ vragen wij hier ook 

uw medewerking bij, al is het maar 

een uurtje. We starten om 8.30 uur.  

 

Wilt u uw kind op donderdag een 

grote tas meegeven, waar zij alle 

spullen van het kerstdiner en eventuele 

andere spullen  in kunnen stoppen. 

 

De kinderen hoeven op 

donderdagochtend pas om 9.00 uur 

op school te zijn. Uiteraard is het geen 

enkel probleem als uw kind om 8.30 

uur al aanwezig is. 

 

Kerstdisco van Ilumidoo  

Op donderdag 22 December hebben 

we een kerstdisco voor de groepen 1 

t/ m 6 . 

De kinderen uit de groepen 1 tm 6 

worden getrakteerd op een kerstdisco 

van I llumidoo. Zij lanceren hun 

concept met muziek, graphics bij ons 

op school. Op die dag gaan de 

kinderen samen met de juffen/meester 

leuke “dance moves” leren. Wij 

zouden het op prijs stellen als u kind 
kleding aan heeft gericht op de disco! 

Ervaar dit bijzonder concept met ons 

LIVE op onze school facebook pagina! 

De groepen  7 en 8 zullen een film 

kijken in de klas. 

Rest ons om u allen alvast een prettige 

vakantie toe te wensen en een heel 

gelukkig 2017!! 
 

 

Team Het Windas en de Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


