
 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Zoals elk jaar met kerst gaan we met de kinderen weer geld inzamelen voor een goed 

doel. Dit jaar is het goede doel stichting make a wish! 
 

Make a wish Nederland vervult sinds 1989 de liefste wensen van kinderen en jongeren 

van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Dat doet Make-A-Wish Nederland 

niet voor niets. In al die jaren is gebleken dat voor het wenskind en zijn/haar familie een 

wensvervulling onvergetelijk is. Het laat het kind weer gewoon kind zijn in plaats van 

patiënt en maakt het hele gezin sterker voor hun toekomst. De afgelopen jaren heeft 

Make-A-Wish Nederland al vele duizenden wensen vervuld en daarmee de eigen kracht 

van deze kinderen en jongeren aangewakkerd. Niet de ziekte, maar het kind en/of de 

jongere zelf staat centraal en dat maakt de wens tot een unieke beleving. 

Meer informatie vindt u op de website: http://www.makeawishnederland.org 

 

Ons globale kerstprogramma 

Op woensdag 9 december hebben we een crea-tech ochtend, die in het teken staat van 

kerstmis. De creatieve werkjes die de kinderen daar maken zullen verkocht worden voor 

het goede doel. Vanaf donderdagochtend staan er kraampjes in de school waar de 

gemaakte werkjes te koop worden aangeboden. Vanaf donderdagochtend 10 december 

tot en met de donderdag daaropvolgend kunt u ze kopen tijdens de inloop (in de 

ochtend) of aan het einde van de schooldag. Natuurlijk worden alle spontane acties van 

leerlingen, waar geld mee wordt ingezameld, aangemoedigd. We denken bijvoorbeeld 

aan breiwerkjes, cupcakes bakken, maar ook met muziek maken, etc. 

 

Op 11 december 2015 om 10:45 uur wordt er wederom, een sponsorloop gehouden op 

het Ostadeplantsoen. Een rondje is ongeveer 140 meter. Er kan gesponsord worden per 

rondje, maar u kunt ook een maximum bedrag afspreken/aangeven. We vinden het erg 

leuk als u uw zoon/dochter komt aanmoedigen. Tegen een kleine vergoeding (uiteraard 

voor het goede doel) kunt u er zelfs een kop erwtensoep nuttigen. Neem gerust opa, 

oma, buren en kennissen mee. 

 

Op woensdag 16 december ontvangen wij om 10:00 uur een aantal ouderen van de 

Lisse. Zij mogen naar onze “generale repetitie” van de kerstviering kijken. 

 

Op donderdag 17 december hebben we het kerstdiner in de klassen. Er komen 

inschrijflijsten bij de klassen te hangen. Het is de bedoeling dat uw kind een 

voorgerechtje, hoofdgerecht of nagerechtje maakt. De aantallen staan er bij vermeld. 

 

17:00-18:00 uur Kerstdiner in klassen 

18:00-18:15 uur Pauze voor de kinderen en ontvangst ouders 

18:15-18:45 uur Kinderkerstbingo  

18:45-19:15 uur Kerstviering met optredens van de kinderen! 

19:15-19:45 uur Grote loterij onder het genot van een Glühwein of wit wijntje.  

 

U ziet dus dat we een grote loterij georganiseerd hebben. Prijzen zijn beschikbaar gesteld 

door diverse bedrijven. U kunt de lootjes kopen bij de marktkraampjes vanaf donderdag 

10 december voor en na schooltijd. 

 

We hebben er veel zin in en alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Namens de werkgroep kerst, 

Frank Kuilder (directie@obs-dehorizon.nl) 
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