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Nieuwjaarsdiner 

In de kerstvakantie heeft u een uitnodiging ontvangen voor het nieuwjaardiner. Hieronder 

nog de aanvullende informatie.  

Omdat het kerstdiner niet door is gegaan, dopen we het kerstdiner om tot een 

Nieuwjaarsdiner. Dit diner gaat dus plaatsvinden op donderdag 20 januari! 

De kinderen maken thuis een gerechtje of hapje dat gedeeld kan worden en nemen dit ’s 

avonds mee naar school. In verband met de coronaregels mogen wij helaas nog steeds 

geen ouders in de school ontvangen, dus hebben wij daar rekening mee gehouden  het 

organiseren van deze avond.  

Voor de vakantie hebben de meeste ouders aan de leerkrachten doorgegeven wat voor 

hapjes er gemaakt zouden worden. Het lijkt ons handig om dit zo te houden. U mag natuurlijk 

nog wat doorgeven als u dat nog niet had gedaan, of desnoods van gerechtje wisselen. Geef 

dit dan even door via de Parro chat aan de betreffende leerkracht(en).  

Voor drinken wordt deze avond gezorgd. De kinderen nemen in de ochtend van 20 januari 

hun eigen bord, bestek en beker mee voorzien van naam. Graag in een tas zodat het ook 

weer gemakkelijk meegenomen kan worden.  

 

De tijden van donderdag 20 januari op een rijtje:  

Alle kinderen aan gewoon tot 14.30 uur naar school.  

Vanaf 16:50 uur zijn alle kinderen weer welkom in de klas met iets lekkers voor het buffet. 

De ouders van groep 1 en 2 vragen wij om afscheid te nemen bij de nooddeuren van het 

lokaal. Het eten kan daar ook afgegeven worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen 

gewoon naar hun eigen lokaal en moeten hun eigen gerecht meenemen naar de klas. De 

vraag is dus om het gerecht niet te groot of zwaar te maken. De kinderen moeten het zelf 

kunnen dragen, omdat er geen ouders mee naar binnen mogen.  

17:00 uur: Start Nieuwjaarsdiner in eigen klas. 

 

Ophalen: I.v.m. drukte, worden de kinderen in drie groepen opgehaald, we gaan uit van de 

achternamen.  

Kinderen met de: 

- Achternamen A t/m H worden om 18:00 uur naar buiten gestuurd.  

- Achternamen I t/m Q worden om 18:05 uur naar buiten gestuurd.  

- Achternamen R t/m Z worden om 18:10 naar buiten gestuurd.  

De kinderen van groep 1 en 2 kunnen weer bij de nooddeuren opgehaald worden. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 komen via de hoofdingang naar buiten. Wij willen u vragen om 

goed verspreid over het plein te gaan staan, zodat er genoeg afstand bewaard kan blijven. 

Misschien kunt u van tevoren met uw kind afspreken waar u ongeveer gaat staan. 

Team Albert Schweitzerschool.  
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