
woensdag 19 december 

Kidsproof Kerst Tapas
En daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Dus hulpkokkies trek 
je schort aan en maak (of koop) samen met je ouders ± 15   
lekkere hapjes.

Handig om te weten:
★  vanaf 16.30 u zijn de kinderen zijn welkom.
★  16.45 u grand buffet in eigen klas.
★   ouders komen rond 17.30 u terug om van de lekkere hapjes 

te proeven & van de mooie optredens te genieten.
★    in de klas (naast de deur) wordt een inschrijflijst opgehangen. 

Deze lijst graag voor 17 december invullen, hierop aangeven 
welk gerecht je maakt (ouders mogen ook een briefje mee-
geven). Je kan kiezen uit gezond, hartig of nagerecht.

★    de kinderen krijgen van te voren een schaal mee naar huis.
★   warme gerechten goed inpakken met aluminium folie; er zijn 

op school geen mogelijkheden om iets op te warmen.
★  ± 19.00 u einde viering
★    dresscode: feestelijke kleding
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