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Purmerend 17 november 2014
Beste ouders/verzorgers
Zoals ieder jaar komt Sinterklaas naar ons land. Wij nodigen hem uit om bij ons op
visite te komen. Voor alle peuters zal dit zijn op vrijdag 5 december. Wij vragen u
vriendelijk om die dag uw kind tussen 9.30 en 9.45 uur te brengen. Om 11.15 kunt u dan
hem/haar dan weer ophalen. Deze dag hoeven de kinderen geen drinken of fruit mee te
nemen. Wij verwachten Sinterklaas tussen 9.45 en 10.00 uur bij ons binnen. U mag aan
de zijkant van ons gebouw buiten het hek Sinterklaas verwelkomen. Wij willen u
dringend verzoeken buiten het hek te blijven staan omdat het voor de kinderen erg
onrustig is als papa of mama ook nog binnen is en Sinterklaas is al spannend genoeg.
Op maandag 24 en dinsdag 25 november gaan wij onze schoen zetten. Wilt u uw
peuter een schoentje met naam meegeven?
Wij vragen aan alle ouders een feestbijdrage van € 10,00. Dit wordt rond 27 november
automatisch van uw rekening geïncasseerd.
Als Sinterklaas weer terug is naar Spanje halen wij de kerstboom binnen. Samen met de
kinderen gaan we die mooi versieren. Ook gaan we dan hard aan het werk om de klas zo
gezellig mogelijk te maken voor de kerstperiode. Met alle 3 jarige peuters gaan wij op
donderdag 18 december een kerstdiner houden. Wij hebben die middag geen groep en
zijn gesloten. Om 16.00 uur willen we graag beginnen met eten, in het donker met de
kaarsjes aan. Om 17.00 uur kunnen alle kinderen weer opgehaald worden. Wij zouden
het erg leuk vinden als u voor ons een aantal gerechtjes zou willen klaarmaken. Vanaf 8
december hangen wij een lijst op in de ouderkamer waarop u kan aangeven wat u graag
zou willen maken. Wilt u dit vóór woensdag 10 december invullen? Dan hoort u vrijdag 12
december via de mail van ons wat u kunt maken.
Vanaf maandag 22 december zijn wij dicht in verband met de kerstvakantie. Maandag
5 januari zijn wij weer open.
Deze brief kunt u ook nog eens nalezen in onze ouderkamer.
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