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BELANGRIJKE DATA 

 

5 december  Sinterklaasfeest (BSO om 17.00 uur gesloten) 

20 december Kerstviering en kerstdiner 

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

 

 

Sinterklaasfeest 

Natuurlijk brengt Sinterklaas ook dit jaar op woensdag 5 december weer een 

bezoek aan de DSV. 

De kinderen van de onderbouw (groepen 1/2 t/m 4) worden vanaf 8.30 uur 

in de klas verwacht en gaan dan om 8.45 uur met de leerkracht naar buiten.  

 

De kinderen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) mogen vanaf 8.30 uur via 

de achterdeur op het plein, hun surprise naar de klas brengen. Daarna 

wachten ze op het schoolplein op de leerkracht. 

Graag alleen deze dag drinken meegeven, dan zorgen de pieten voor iets 

lekkers. 

 

Kerstdiner (donderdag 20/12) 

Voor de groepen 1/2 t/m 8 is er van 17.30 – 19.00 uur een kerstdiner.  

Het thema is ‘All you need is Xmas”. Voor het eten en drinken wordt gezorgd. 

De deur gaat die avond om 17.15 uur open.  

Bij binnenkomst om 17.15 uur en om 19.00 uur moet iedereen via de 

hoofdingang naar binnen gaan. Bij het verlaten van het gebouw om 17.15 uur 

en 19.00 uur vragen wij u om dat via het schoolplein en de fietsenstalling te 

doen. Omdat alle leerlingen bij het diner aanwezig zullen zijn, willen we het 

brengen en ophalen soepel laten verlopen. We verzoeken alle ouders en 

leerlingen daarom nadrukkelijk om zich te houden aan de looproute binnen de 

school. 

 

 

Parkeerverbod op Nieuwe Plantage en Koningsplein (donderdagavond 20/12) 

Wij willen u erop wijzen dat er tijdens de kerstviering ’s avonds bij het brengen en halen van uw 

kind(eren) niet geparkeerd mag worden op de Nieuwe Plantage en het Koningsplein tenzij u bij een 

parkeermeter staat. Er wordt namelijk streng gecontroleerd. 
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