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Beste (groot)ouder, buur, inwoner van Zeveren, sympathisant van de school,…  
 
Op vrijdag 13 december 2019 organiseert de school samen met de ouderraad een kersthappening.  
Net zoals vorig jaar kiezen we ook nu voor een stemmig moment met de kinderen. 
 
 
* Om 17.00 uur start een sfeervol kerstoptreden in de kerk. De kinderen brengen woord en muziek in 
een gezellige setting. Tussendoor voorzien we enkele korte momenten om samen met alle aanwezigen 
enkele kerstliederen te zingen. We nodigen iedereen heel graag uit om aanwezig te zijn op deze “Zeveren 
zingt”. 
 
* Aansluitend (omstreeks 19.00 uur) openen we op school onze kerstbar waar u bij een drankje en een 
hapje kan genieten van een gezellig samenzijn.  
 
* Intussen voorzien we voor alle kinderen een aanbod knutselactiviteiten. Deze gaan doorlopende door 
in de eetzaal en op de speelplaats vooraan. We starten om 18.30 uur en eindigen om 20.30 uur. 
 
Hiervoor willen we vragen om vooraf in te schrijven. Zo kunnen we voldoende materialen voorzien. 
Wie niet op onze school zit is uiteraard ook meer dan welkom.  

 
Gelieve onderstaand strookje in te vullen zodat we een zicht hebben op het aantal kinderen 
dat aanwezig kan zijn om 17.00 uur.  
 

We hopen u die avond ook te mogen verwelkomen. 
Het schoolteam 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indien uw kind tussen het einde van de schooldag (15.35 uur) en de start van de 
optredens (17.00 uur) op school moet blijven, dan zal hij/zij in de naschoolse 
opvang bij de juffen blijven. Mogen we vragen om ook dit strookje zeker af te 
geven a.u.b.? 

 
O …………………………………………………………………………………….……………………blijft bij de juffen van de opvang. 

 

O …………………………………………………………………………………….……………………wordt afgehaald en blijft dus niet in de opvang. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam kind: …………………………………………………………………………………….…………………… 
O zal aanwezig zijn voor het optreden om 17.00 uur 
O kan niet aanwezig zijn. 

 
 

O wil graag deelnemen aan de knutselactiviteiten.  


