
 
 
Hoevelaken, 5 december 2019 
 
 
Betreft: kerstproject  ‘Kom maar in de kring’ 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
  
Het Sinterklaasfeest is net achter de rug en dan staat Kerstmis weer voor de deur. 
Dit jaar gaan wij dat vieren met het project ‘Kom maar in de kring’.  
Iedereen is anders en doet anders en toch hoort iedereen erbij. De gouden regel bij 
ons op school geeft dit heel goed aan: Iedereen mag meedoen.  
In dit project wordt er gewerkt vanuit het symbool de kring. In het 
Jenaplanonderwijs is de kring essentieel. Samen spreken, spelen, werken en vieren 
we in of vanuit de kring.  Iedereen in de stamgroep is een schakel van de kring. De 
kring laat zien dat iedereen er is, gelijk is aan elkaar en erbij hoort. We hebben 
elkaar nodig om een groep te zijn. 
 
Belangrijke informatie: 
1. In de week van 9 t/m 13 december: Een werkend waxinelichtje met batterij 

meenemen.  
Ieder kind maakt een lichtje voor een ander in de groep, met daaraan een 
boodschap: ‘Het is fijn om jou erbij te hebben, omdat…….’ Dat lichtje wordt aan 
de ander gegeven op donderdag 19 december (om bij het ontbijt neer te 
zetten). 

2. Het is de bedoeling dat er per groep een ontbijt gemaakt wordt waarin elk kind 
een aandeel heeft. Vanaf woensdag 11 december hangt er op de deur van 
iedere stamgroep een kerstboom. In de kerstboom hangen allemaal kerstballen 
waarop verschillende ideeën voor het ontbijt staan. Deze zijn door de kinderen 
bedacht. Elk kind mag uit de kerstboom een bal pakken. We stellen het 
bijzonder op prijs als u voor de groep van uw kind iets zou willen maken voor 
het kerstontbijt.  

3. Woensdag 18 december: Ieder kind neemt een bord, bestek en beker mee, 
voorzien van naam in een tasje. 

4. Donderdag 19 december: De kinderen nemen mee wat ze gekocht/gemaakt 
hebben voor het ontbijt.  
Op deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken voor de ochtendpauze 
mee naar school te nemen. De normale schooltijden gelden.    

  

We hopen op een gezellige kersttijd voor alle kinderen.  

  

Met vriendelijke groet,       

Het team van de Hoeve  


