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De deuren gingen open en de kinderen kwamen binnen.  
 
De mooiste jurken, smokings en foute kersttruien kwamen voorbijgelopen. De kinderen 
zagen er schitterend uit. Eenmaal in de klas werden de zelfgemaakte hapjes weggezet.  
 
En wat was het een feest om dat te zien. Eten in allerlei kleuren, geuren en smaken.  
Uit alle windstreken van de wereld was er ergens in een klaslokaal wel een lekker hapje te 
vinden.  
 
Maar eerst was er nog een gezamenlijk samenzijn in de grote hal op beide locaties om te 
kijken naar de diverse kerstoptredens. Dit is zoals ieder jaar weer een muzikaal genieten. 
Het is mooi om te zien en te horen hoe de kinderen hun best doen.  
Daarna was het genieten in de klas van het kerstdiner.  
 
Na het kerstdiner waren er nog genoeg hapjes over.  
Deze werden in de grote hal op tafels klaargezet voor de ouders die rond 19:00 uur hun 
kinderen weer kwamen halen.  
Deze hapjes werden vergezeld door een glaasje warme glühwein of warme chocomelk.  
Het was in de hal dan ook een warm en gezellig samenzijn van ouders, leerkrachten en 
kinderen. 
 
Aan het einde van deze avond waren er toch nog hapjes over. Het zou zonde zijn om die 
weg te gooien.  
Daardoor kwam een moeder van de oudercommissie op een prachtig idee.  
Ze belde de daklozenopvang in Breda en vroeg of zij de hapjes die over waren graag wilden 
overnemen. Dat wilden ze maar al te graag.  
Dus werd de auto volgeladen en de hapjes daarnaar toe gebracht. En zo werd deze avond 
niet alleen voor alle leerlingen, leerkrachten, medewerkers, locatieleiders en directeur een 
mooie avond, maar ook voor de daklozen.  
 
Een kerstdiner in het teken van samen zijn en samen delen.   
 
Namens de oudercommissie willen we iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan 
deze geslaagde avond.  
 


