
 

De laatste Kersthappening in basisschool De Regenboog dateert al van 2014, dus het wordt 

tijd om onze succesavond te herhalen! Op  nodigt 
 alle ouders, buren, familieleden en alle andere 

sympathisanten van De Regenboog uit voor de driejaarlijkse . 

We verwennen de kinderen met . Ze kunnen hun eigen 
kerstboomversiering knutselen, geschminkt worden, op tocht gaan met de kerstman en nog 
zoveel meer … Een activiteitenkaartje kost 2,50 euro. Als beloning voor een vol 
activiteitenkaartje krijgen ze een tof gadget. Dit kaartje kan nu al besteld worden door het 
strookje op de ommezijde in te vullen en met gepast geld mee te geven via de boekentas met 
vermelding ‘activiteitenkaartje Kersthappening’. De activiteitenkaartjes kunnen tijdens de 
Kersthappening opgehaald worden aan de kassa, samen met de bijhorende goodiebag. 
Tijdens de Kersthappening kunnen er nog activiteitenkaartjes bijgekocht worden voor alle 
aanwezige kinderen! 

Rudolph het rendier brengt ons zeker ook , met lekkers en leuks voor groot 
en klein! 

 

 



Wie nog een leuk geschenk zoekt voor onder de kerstboom, kan terecht op onze 

. De juffen verrassen iedereen met knutselwerken en 
prachtige Kerstdecoratie. Bovendien zijn er nog andere originele standen met 
handgemaakte meubeltjes, pralines, prachtige juwelen en accessoires, kaarsen … 

Geen Kersthappening zonder ! Op de speelplaats kan iedereen terecht om te 
genieten van allerhande lekkers. We voorzien lekkere warme hapjes, oliebollen, soep; maar 
ook een jeneverbar en warme en koude dranken. Natuurlijk zetten we niemand in de kou! 
Ook al sta je buiten, je zult geen kilte voelen dankzij de warme sfeer! 

We starten om  waar de leerlingen van het 

derde kleuter en vierde leerjaar ons verrassen met een prachtige . 

Aansluitend opent de school zijn deuren om  voor alle bezoekers. Wie tussen 

17.00u en 18.00u toekomt op de school, krijgt . 

We zoeken ook nog een aantal  om de school om te toveren tot een 
toverachtig Kerstlandschap, om de bar te bemannen en kindjes te grimeren tijdens de 
Kersthappening en om achteraf te helpen opruimen. Kun jij je even ter beschikking stellen? 
We zouden het ten zeerste appreciëren! Je kunt het ons laten weten door onderstaand 
strookje in te vullen en terug mee te geven via de boekentas. Geef dan zeker je 
contactgegevens, dan contacteren we je om verder af te spreken. 

Mocht je ons op een andere manier kunnen helpen bij de Kersthappening, of mocht je ons 
iets anders willen melden, kun je ons altijd mailen op ouderraad.deregenboog@gmail.com. 
 

 

We hopen alvast om iedereen te mogen verwelkomen op de Kersthappening! 

- De ouders van Ouderraad De Regenboog - 
Jürgen, Charlotte, Kim, Kevin, Dries, Sofie, Sofie, 

Steve, Wendy, Saar, Olivier, Ruth, Eva, Bram 

 
 
 

………………………………………………………………… , ouder van  

……………………………… uit klas ………  

 bestelt …… activiteitenkaarten d.w.z.  ……… x 2,50 euro = ………… euro 
 helpt graag even voor / tijdens / na de Kersthappening (schrap wat niet past) 

-> emailadres: …………………………………………………………… 

mailto:ouderraad.deregenboog@gmail.com

