Maandag 7 december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kerst heeft zijn intrede gedaan op Het Windas. Normaal vindt er elk jaar
een versieravond plaats, maar door Corona heeft dit helaas niet kunnen
plaatsvinden. De leerkrachten, medewerkers en stagiaires van Het Windas
hebben de school versierd. Middels deze brief willen we u informeren over
belangrijke zaken rondom het kerstfeest.

1. Kerstdiner

Ook dit jaar houden we een gezellig kerstdiner voor leerlingen op Het Windas.
Dit kerstdiner vindt plaats op Woensdag 16 december. Door Corona zal het
kerstdiner iets anders verlopen dan andere jaren en zal er helaas geen
lichtjestocht kunnen plaatsvinden.
Om een gezellig kerstdiner te kunnen organiseren, zijn er natuurlijk heerlijke
hapjes nodig. Denk hierbij aan voorgerecht, hoofdgerecht en/of nagerecht. Op
dinsdag 8 december hangt er in elke klas een 'buffetboom'. In deze boom

hangen kerstballen met daarop een hapje, een toetje of een drankje. Elk kind
pakt één bal uit de boom en neemt deze bal mee naar huis. In verband met
Corona hebben we gekozen voor verpakte gerechten of dranken. Als we
allemaal ons 'balletje' bijdragen, wordt het vast een gezellige avond.

Elk kind heeft voor het kerstdiner een bord, een beker, een mes, een vork en
een lepel nodig, met naam erop. Deze mogen vanaf maandag 14 december bij
de leerkracht worden ingeleverd.
Programma kerstavond
We vieren het kerstfeest op woensdag 16 december.
Onderstaand een overzicht van de groepen, de tijden van het kerstdiner en
een herhaling van de ingangen:
De groepen

Hoofdingang Nachtegaallaan:
• Groep 4

Tijdstip:
Activiteit:
De groepen

Tijdstip:
Activiteit:

• Groep 5B
Ingang schoolbibliotheek:
• Groep 1/2 A De Vlinders
• Groep 1/2 D De Bijen
Ingang Leeuwerikssingel:
• Groep 1/2 B De Salamanders
• Groep 3B en verzamelt op het
schoolplein
Locatie Schiedamseweg:
• Groep 6 Hoofdingang
• Groep 6/7 Ingang via plein
17:30 – 18:45 uur
Het kerstdiner en kerstbingo
Hoofdingang Nachtegaallaan:
• Groep 3A
• Groep 5A
Ingang schoolbibliotheek:
• Groep 8
Ingang Leeuwerikssingel:
• Groep 1/2 C De Kikkers
Locatie Schiedamseweg:
• Groep 7 Hoofdingang
17:45 – 19:00 uur
Het kerstdiner en kerstbingo

N.B.:
• De leerkracht staat op de bekende plek om de groep te ontvangen. Aan
het eind van de avond loopt de leerkracht met de groep naar de
bekende plek om afscheid te nemen. Uw kind mag pas weg als hij of zij
zich bij de leerkracht heeft afgemeld.
• Aangezien u niet het schoolplein op mag, neemt uw kind zelf het gerecht
mee naar binnen. Houdt u hier alstublieft rekening mee, door het
gerecht in een plastic tas mee te geven.

2. Het goede doel De voedselbank Schiedam

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een
beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de
armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank Schiedam een aantal van deze
mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Op deze manier
worden er wekelijks 140 pakketten uitgedeeld.
• Doelstelling en visie van de Voedselbank
Met medewerking van voedselleveranciers en financiële ondersteuning van
particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijfsleven het wekelijks kunnen
verstrekken van een voedselpakket aan personen en gezinnen die door
omstandigheden niet in voldoende mate kunnen voorzien in hun primaire
voedselbehoeften.
• Het Windas en de Voedselbank van Schiedam
Dit jaar steunt het team van Het Windas de Voedselbank van Schiedam. Wij
willen aan u het volgende vragen:
• Vanaf maandag 7 december tot en met woensdag 16 december kan uw
kind voedsel doneren. Het voedsel moet wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen. De verpakking moet ongeschonden en schoon zijn, de
houdbaarheidsdatum mag niet overschreden zijn en het moet buiten de
koeling houdbaar zijn. Denk ook eventueel aan voedsel dat passend is bij
het thema kerst.
• U kunt ook een financiële bijdrage doneren. Uw kind neemt een gift mee
naar school en wij storten het totaalbedrag op de rekening van de
Voedselbank.
Kijk voor meer informatie op: https://www.voedselbankschiedam.nl/

3. Opruimen

De kinderen hebben donderdagochtend 17 december nog les. Op deze
ochtend wordt de kerstversiering door leerkrachten, stagiaires en
medewerkers van Het Windas weer opgeruimd.
Rest ons om u allen alvast een prettige vakantie toe te wensen en een heel
gelukkig 2021!
Team Het Windas

