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Kerstviering 2020 op basisschool Crescendo
2020, een bijzonder jaar wordt op een unieke manier afgesloten. We
proberen deze Kerst op Crescendo zo feestelijk mogelijk te vieren voor en
met onze leerlingen. Uiteraard nemen we daarbij alle Corona
maatregelen in acht. GGD Amsterdam heeft een aantal richtlijnen
gegeven om kerst op school ‘Coronaproof’ te vieren. Helaas ontneemt dit
veel van de jaarlijkse tradities die Crescendo rond de kerst zo bijzonder
maakt.
De belangrijkste voorschriften van GGD Amsterdam zijn:
• Ouders mogen niet in de school komen;
• Ouders mogen niet mee naar de kerkdienst op donderdag 17/12;
• Geen maaltijden of hapjes door ouders en/of kinderen (thuis) bereiden voor de hele klas;
• Kinderen boven de 12 jaar mogen niet zingen. Leerkrachten ook niet.

Kerstbrunch
Op woensdag 16 december hebben alle leerlingen een kerstbrunch in de klas. Elke leerkracht koopt voor
de eigen klas het eten en drinken. De school verzorgt ook de aankleding in de vorm van bordjes, bekers,
bestek en tafellopers zodat er feestelijke tafels gemaakt kunnen worden.
Nota Bene: De school gebruikt voor de kerstbrunch budget vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage. Bijna 90% van de
ouders heeft de ouderbijdrage van dit jaar nog niet voldaan. Als dit in uw geval ook zo is: Wilt u dit geld a.u.b. zo
snel mogelijk overmaken?

Kerkdienst
Donderdag 17 december is er een kerstviering in de kerk. Vanwege Corona worden de
leerlingen verdeeld in drie groepen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen zingen. Elke klas
is druk bezig met de voorbereiding van een kerstlied. Omdat er ouders zijn die
aangegeven hebben dat ze bezwaar hebben als foto-/videobeelden worden
gedeeld delen we geen opnamen van deze bijeenkomst.

Vrijdag 18 december
Ook op de laatste schooldag voor de vakantie zijn de kinderen om 14 uur uit. Het is een gewone schooldag.
De leerlingen helpen aan het einde van de lesdag mee met het vakantie klaar maken van hun lokaal.
Op de volgende pagina staat het rooster van de kerstweek per lesdag.
Namens het team van Crescendo,
Met vriendelijke groet,
Frank Zopfi (directeur)
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Draaiboek kerstweek 2020 per dag

Maandag 14
december

•

Lesdag

Dinsdag 15
december

•

Lesdag en generale oefening in de aula per groep voor de kerkdienst van
donderdag 17/12

Woensdag 16
december

•
•
•

Lesdag met kerstbrunch
Leerkracht verzorgt eten en drinken
School regelt borden, beker en bestek
Brunch wordt bekostigd uit de ouderbijdrage

Donderdag 17
december

•

Lesdag en kerkdienst
De kinderen kleden zich netjes voor de kerstviering in de kerk.

•
•
•
•

De leerlingen van de eerste dienst beginnen om 9.00 uur te lopen.
De leerlingen van de tweede dienst beginnen om 10.45 uur te lopen
De leerlingen va de derde dienst beginnen om 12.30 uur te lopen.
De groepen worden door 2 lln. van groep 8 op gehaald.

•

De leerkrachten delen de LED-kaarsen voor aanvang van de dienst uit en deze
kaarsen worden onder de stoelen geplaatst.

•

Bij het zingen van het lied stille nacht nemen de leerlingen hun kaars van onder
de stoel.

•

De kinderen, juffen/meesters verlaten de kerk op teken van meester Henk en juf
Muriël.

•

Er wordt niet gecollecteerd in de dienst.

•

De dominee leest zelf de dagteksten voor.

•

Lesdag en opruimen. 14:00 uur uit.

Kerstdiensten
I.v.m. het
Coronavirus
mogen ouders
er niet bij zijn

Vrijdag 18
december
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