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Betreft:  Eindejaarsviering donderdag 22 december 2022     
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Eindelijk kan na twee jaar de Eindejaarsviering op De Belhamel weer eens ouderwets zijn doorgang 
vinden! Dat vinden we natuurlijk reuze gezellig. We hopen jullie dan ook allemaal te mogen 
ontmoeten op donderdag 22 december op het plein en in de school.  
De viering is van 17.30 uur tot 19.00 uur. Let op: uw kind is die dag al om 14:00 uur uit zodat 
iedereen zich kan voorbereiden op het diner. 
 
Op donderdag 22 december om 17.30 uur worden alle kinderen in de klas verwacht om deel te 
nemen aan het Eindejaarsdiner. Alle kinderen maken (eventueel met u samen) vóór het diner zelf 
thuis iets te eten om die avond mee te nemen. Het mag iets zijn voor 5 kinderen. We willen geen 
eten verspillen. We weten uit het verleden dat iets maken voor 5 kinderen echt voldoende is. Het 
zou heel fijn zijn als u er een ingrediëntenlijst bijvoegt, vanwege kinderen met een allergie of 
intolerantie. 
 
Vanaf donderdag 8 december komt er naast de klas van uw kind een intekenlijst op het whiteboard 
te hangen waarop u opschrijft wat uw kind gaat maken voor het diner, zodat er genoeg variatie is. 
 
Terwijl uw kind lekker van het diner geniet, zijn er op het schoolplein en in De Belhal plekken te 
vinden waar u onder het genot van een hapje en een drankje gezellig andere ouders kunt 
ontmoeten. Voor deze hapjes en drankjes vragen we een kleine vergoeding. De opbrengst gaat naar 
het goede doel. Dit jaar is dat het Ronald McDonaldhuis in Veldhoven.  
 
 
 
 
 
 
 
U kunt in De Belhal ook genieten van optredens van kinderen. Elke klas gaat namelijk een kort 
optreden of voordracht geven. We sluiten gezamenlijk met de hele school op het schoolplein af om 
19.00 uur, waarna u met uw kind(-eren) naar huis kunt gaan. 
 
Op donderdagochtend 22 december mogen de kinderen naar school komen met een 
leuke/gekke/mooie kersttrui als ze dat willen. 's Avonds zullen de leerkrachten in nette kleding op 
school zijn en uw kind mag ook in nette kleding aanschuiven aan het diner. We willen niemand op 
kosten jagen dus niets moet! 
Op vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 
 
We hopen op een heel gezellige dag en avond. 
 
Namens de Eindejaarscommissie met  
medewerking van de Ouderraad 
Juf Hellen van Griensven en juf Monica Ederveen 
Femke van Dongen 

Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de 
buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke 

kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie 
bij elkaar zijn het belangrijkst. Help mee! 
www.kinderfonds.nl/huis-zuidoost-brabant 
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