
Beste ouders, 

Dit jaar zal er een kersttentoonstelling gehouden worden op het plein. En eindelijk mogen we dit 
weer samen met u als ouder/verzorger vieren!  

U bent hiervoor van harte welkom met uw gezin om 
 op 22 december 2022 van 17:30 uur tot 18:30 uur. 

 
Wat er te doen zal zijn op het plein:  

- Kerstmannen zaklopen; 
- Kerstballen race; 
- Prik de piek; 
- Kerstboomblik gooien; 
- Photobooth  (Om met uw gezin op de foto te gaan: 1 foto per gezin); 
- Schrijf een mooie kerstwens op voor 2023; 
- Opwarmen bij de kampvuren; 
- Wat drinken en lekkers; 
- De mooie knutselwerken van alle klassen te bewonderen in kramen.  

Hiervoor krijgen de kinderen bij aankomst op het plein een stempelkaart die bij de verschillende 
onderdelen afgestempeld worden.  
 

Naast al deze activiteiten zijn er ook nog drie bijzondere gebeurtenissen. 
Rond 17:45 uur  Levende kerststal + verteller van het verhaal (Buitentheater bij de grote boom) 
Rond 18:00 uur  Kerstkoor (In de voetbalkooi) 
Rond 18:15 uur  Kerstdans (In de voetbalkooi) 
 
De kersttentoonstelling zal gehouden worden op twee tijden. We hebben er rekening mee gehouden 
dat u als gezin kunt komen. Zie de tekst hierboven voor welke tijd u en uw gezin uitgenodigd worden.  
 
Wij hopen u te mogen ontvangen met uw hele gezin om er een gezellige kerst tentoonstelling van te 

maken!  
 

Met vriendelijke kerstgroet, 
IKC de Brug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste ouders, 

Dit jaar zal er een kersttentoonstelling gehouden worden op het plein. En eindelijk mogen we dit 
weer samen met u als ouder/verzorger vieren!  

U bent hiervoor van harte welkom met uw gezin om 
 op 22 december 2022 van 18:30 uur tot 19:30 uur. 

 
Wat er te doen zal zijn op het plein:  

- Kerstmannen zaklopen; 
- Kerstballen race; 
- Prik de piek; 
- Kerstboomblik gooien; 
- Photobooth  (Om met uw gezin op de foto te gaan: 1 foto per gezin); 
- Schrijf een mooie kerstwens op voor 2023; 
- Opwarmen bij de kampvuren; 
- Wat drinken en lekkers; 
- De mooie knutselwerken van alle klassen te bewonderen in kramen.  

Hiervoor krijgen de kinderen bij aankomst op het plein een stempelkaart die bij de verschillende 
onderdelen afgestempeld worden.  
 

Naast al deze activiteiten zijn er ook nog drie bijzondere gebeurtenissen. 
Rond 18:45 uur  Kerstkoor (In de voetbalkooi) 
Rond 19:00 uur  Levende kerststal + verteller van het verhaal (Buitentheater bij de grote boom) 
Rond 19:15 uur  Kerstdans (In de voetbalkooi) 
 
De kersttentoonstelling zal gehouden worden op twee tijden. We hebben er rekening mee gehouden 
dat u als gezin kunt komen. Zie de tekst hierboven voor welke tijd u en uw gezin uitgenodigd worden.  
 
Wij hopen u te mogen ontvangen met uw hele gezin om er een gezellige kerst tentoonstelling van te 

maken!  
 

Met vriendelijke kerstgroet, 
IKC de Brug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


