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Evaluatie Herdertjestocht 

Kerstviering 2017 
 
Gisteren hebben we op school de kerstviering gehad; de Herdertjestocht. 
Het was een zeer geslaagde avond en we hopen dat iedereen ervan heeft genoten. 
 
Graag willen we nog een aantal personen/bedrijven bedanken voor de medewerking; zonder deze hulp was het 

ons niet gelukt: 
 
Alle hulpouders en degenen die hun carport ter beschikking stelden, 
Alle medewerkers van De Klepper en van Den Eijkholt, 
De kinderen van de stukjes en het koor, 
Moeskops' Bouwbedrijf BV en PLUS supermarkt Van de Huijgevoort. 
 
Hier een paar mooie plaatjes van de sfeervolle avond! 
 

          
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2018! 
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Versieren kerstboom  

Beste kinderen en ouders, 

Hebben jullie de kerstboom op het kerkplein al zien staan? 

Daar hangen mooie lampjes in maar verder niet versierd! 

Hoe leuk zou het zijn als onze kinderen hier iets in gaan hangen 

zodat er een vrolijke gezamenlijke kerstboom in Luyksgestel 

staat. 

Heeft u thuis nog (niet breekbare) kerstballen of andere 

versierselen (waterbestendig) over? 

Ga dan samen met uw kind de kerstboom op het kerkplein 

versieren. 

Maak daarvan een foto en we plaatsen deze op de website en/of in het 

Kleppoortje. 

Line Lemmens en Nena & Mex Valkenaars geven hier het leuke  

voorbeeld! 

 

Veiligheid kinderen 

Het valt de brigadiers op dat, met name in de ochtend, er veel kinderen zonder hesje of 

zonder licht naar school komen. 

Dit is natuurlijk niet echt veilig! Wij willen hieraan graag extra aandacht besteden in de 

groepen maar hopen ook dat u vanuit thuis veilige maatregelen treft.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

  

 

 

Kerstvakantie 

Namens het team wens ik 

jullie hele fijne 

feestdagen,  

een hele fijne vakantie en 

een gezond en gelukkig 

2018. 

Tot maandag 8 januari! 

 


