Amsterdam, 5 december 2017
Betreft: Kerstdiner
Thema: Christmas Eve
Beste ouder/verzorger,
Op donderdag 21 december organiseert de Commissie het kerstdiner. Hierbij zullen de
leerlingen met hun klas gaan dineren. De leerlingen zorgen zelf voor het voor-, hoofden nagerecht. Wie wat doet zal in de mentorles met de leerlingen besproken worden.
Iedereen moet een eigen (plastic) bord en bestek meenemen. Het diner zal plaatsvinden
op school.
De eerste en tweede klassers krijgen een lokaal toegewezen. Het is leuk om versieringen
mee te nemen van thuis zodat het lokaal wordt omgetoverd tot een echt kerstparadijs.
De derde en vierde klassers zullen dit jaar dineren in de kantine. De vijfde en zesde
klassers zullen dineren in de mediatheek. Beide locaties zullen door de commissie in
kerstsfeer gebracht worden.
Programma:
18.00: deuren open voor leerjaar 1 en 2
18.30: deuren open voor overige leerjaren
18.30: begin van het diner voor leerjaar 1 en 2
19.00: begin van het diner voor leerjaar 3,4,5 en 6
20.30: leerjaar 1 en 2 opruimen en naar huis
21.00: overige leerjaren opruimen en naar huis.
Op vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vrij en kunnen gaan genieten van de
kerstvakantie!
Vanwege verschillende klachten is dit jaar het kerstgala geschrapt. Wel zal er een
Nieuwjaarsfeest worden georganiseerd i.
Namens de Commissie,
Maartje van der Lei & Daphne Kolenberg
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Het MT heeft na aanleiding van een aantal terugkerende incidenten besloten dit jaar geen kerstgala te
organiseren. Een kerstgala (schoolfeest) dat volgt op een kerstdiner bleek organisatorisch niet naar tevredenheid
te werken. Dit jaar experimenteren wij met een royaal kerstdiner en een apart nieuwjaarsfeest. Voor vragen kunt
u terecht bij Jeroen Groenewoud (afdelingsleider leerjaar 3 en 4).
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