Agenda
Woensdag 18 december
Kerstdiner start om 18.00u

Vrijdag 20 december
Kerstviering voor de kinderen
Om 12.30u begint de Kerstvakantie

Kerstvakantie t/m 3 januari 2020

Vooraf
Alle kinderen nemen maandag 16 of dinsdag 17 december een wit bord en bestek in een
tasje mee! Dit omdat we zo min mogelijk (plastic) afval willen. In de klas hebben we voor
ieder kind een beker.
Koorinfo
We vinden het heel leuk dat er weer zoveel kinderen meedoen met het koor. Kinderen uit de
verschillende groepen hebben een koor gevormd onder leiding van Maurits. De afgelopen
weken is er flink geoefend.
Het koor zingt bij binnenkomst tussen 17.45-18.00 uur.
Voor de koorleden: graag om 17.00 uur aanwezig en dan oefenen we nog een keer. De
school is dan alleen voor deze leerlingen open. Jullie worden welkom geheten bij de
hoofdingang (bij het kantoortje van Jolanda en Annegreeth). De hapjes kunnen in de klas
gezet worden.
Vrijdagochtend tijdens de kerstviering zingt het koor nog een keer.
Binnenkomst
De kleuteringang aan de achterkant van het gebouw is de entree vanavond.
De deuren gaan voor iedereen open om 17.45 uur. De ouders kunnen dan hun kinderen naar
de klas brengen en het eten bij het buffet zetten. Bij binnenkomst worden jullie welkom
geheten door ons koor . Zij zingen in het speellokaal. Het is de bedoeling dat jullie hier
rustig luisterend & genietend langs lopen en dan direct naar de klas gaan. Jullie kinderen
gaan in hun mooie klas genieten van het kerstbuffet en jullie als ouders zijn van harte
welkom op de ouderborrel.
In verband met de soep en de glühwein voor de ouderborrel, is het helaas niet mogelijk om
in onze keuken eten op te warmen.
Fietsen
Let op! In verband met de brandveiligheid, de buren en de partytent verzoeken wij jullie
vriendelijk de grote en kleine fietsen hier te plaatsen:
- tegen de hekken van de Cantaloupenburgspeeltuin (behalve voor de hekdeuren)
- in de rekken naast de hoofdingang (hoofdingang is bij het kantoortje van Jolanda
en Annegreeth)
Het diner
Het diner start om 18.00 uur. Het eindigt voor de groepen 1 t/m 4 om 19.00 uur en voor de
groepen 5 t/m 8 om 19.15 uur. Het is de bedoeling dat na afloop de ouders zelf de kinderen
uit de klassen ophalen. Een seintje wordt gegeven.

De ouderkerstborrel
Voor de ouders is er op de begane grond (in de Multifunctieruimte en buiten op het
schoolplein) een ouderborrel met Glühwein, soep en een Vega curry. Het zou mooi zijn als
jullie van thuis een eigen mok meenemen om deze hier met wat warms te laten vullen. We
willen namelijk zo min mogelijk afval creëren. Ben je de mok van thuis vergeten, dan
hebben wij kartonnen bekers. Wij willen jullie vragen de bekers te laten navullen als je meer
wilt proeven van de wijn of als je een sapje neemt.

De soep en de curry zullen worden verzorgd door Niels, vader van James en Emily (6).
Neem daarom wat kleingeld mee naar de borrel als je hiervan gebruik wilt maken! Een
kommetje soep en ook de curry kost € 3,50. De fooienpot zal worden gedoneerd aan ons
goede doel.
Na afloop zou het fijn zijn als we even de mouwen van ons kerstpak opstropen om te helpen
bij het opruimen zodat de school voor de volgende dag weer netjes is (de partytent kan uit
elkaar en de tafels, lichtsnoeren en kratten naar binnen).
Proost alvast op Kerst!!

Versiersels
Omdat het erg leuk is als de klassen er als 'kerstrestaurants' uit zien, zijn we per klas op zoek
naar vaders en moeders die het leuk vinden om op de woensdag om 12.30u samen met de
juf of meester de kerstmagie in de klas te strooien. Daarnaast is het natuurlijk lekker als de
glazen/bekers gevuld kunnen worden bij de Ouderborrel en dat alles na afloop weer
opgeruimd wordt. Voor de handigheid en voor het overzicht hebben we een schema
gemaakt waar je je naam kunt invullen en dit schema vind je door het klikken op
onderstaande knop:

Invullijst voor kersthulp

Geachte ouders van de Willemspark,
Wij geven een piano act voor het goede doel namelijk: Kinderen die een feestje verdienen
maar waarvan de ouders het niet kunnen betalen, te veel stress hebben, te veel werken
enz…Daarvoor willen wij volgende week geld inzamelen. Op ma, di en woe spelen we in de
hal van de school.
Wij staan lekker vroeg op om dit voor jullie te doen dus we waarderen het enorm als jullie
komen kijken. ;)
Normaal wordt daar muziek van de telefoon gespeeld, maar het leek ons heel erg leuk om
zelf op de piano muziek voor jullie te maken. Alle beetjes helpen, we hopen dat jullie wat
geld doneren voor dit goede doel.

Veel groeten, Gioia, Fenna en Anna van groep 8

Kinderfeestje?
Zoals ieder jaar willen we als Willemsparkschool een geldkado geven aan een goed doel. Het
doel waarvoor we jullie en de kinderen enthousiast willen maken heet:
Uitgestelde Kinderfeestjes
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes richt zich op kinderen tussen 4 en 12 jaar die
het zonder (verjaardags)feestje met vriendjes moeten doen. Ieder kind verdient toch een
feestje?
PIP Den Haag schiet hen eenmalig te hulp met het project PIP Glazen Hok.
Het PIP Glazen Hok is het 3fm Glazen Huis in het klein. Vanuit de eigen tuin wordt er in het
weekend voor Kerst, 20 & 21 december 2019, 36 uur lang nonstop radio gemaakt.
Welke creatieve ideeën kunnen de Willemsparkkinderen verzinnen om geld in te zamelen?
Onze actie loopt van maandag 9 december tot en met donderdag 19 december. De kinderen
kunnen hun verzamelde centen dagelijks inleveren bij de leerkracht. Als jullie online gaan of
willen schenken, wil je dit dan op een briefje zetten en geven aan de leerkracht. Als het
mogelijk is willen we onze bijdrage in de radio-uitzending met een groepje kinderen gaan
brengen.
Doen jullie mee?

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter en natter dan normaal. Dus een
witte kerst, daar hoeven we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw nodig voor
een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd pakket
activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.Bij Cool Event Scheveningen
kan worden geschaatst of genoten van de Magische IJsbeelden. Dan nog even door naar De
Pier voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de sfeer van Oud & Nieuw proeven? Dat kan
met de oliebollen van Vermolen. Bekijk deze en alle andere activiteiten op vakantiepas.nl.

