
Organisatie kerst 2008  
 

We gaan uit van 200 kinderen die meelopen en 115 leerlingen van groep 6 t/m 8 die de 

stukjes gaan uitspelen. 

 

Groepen: 

De leerlingen worden verdeeld in groepen van ongeveer 10 leerlingen. In totaal lopen dus 

20 groepen de rondes. Na 10 groepen wordt er door de bovenbouwleerlingen gewisseld. 

 

Start: 

In een uitnodiging worden ouders, hun kinderen en eventuele grootouders uitgenodigd 

om op een bepaalde tijd op school te komen op het onderbouwplein. Niet veel eerder. 

Er komt ook in te staan dat er een kerstkuier door de wijk is waarbij mensen langs 12 

locaties komen. Het is belangrijk om kleintjes in een wagen te doen en kinderen goed aan 

te kleden. 

Op de afgesproken tijd, komen de mensen op het plein en worden bij de deur opgewacht 

door Said. Die controleert de kaarten en stuurt mensen op de afgesproken tijd naar 

binnen. 

Janneke vangt de mensen in de hal op en zegt kort wat de bedoeling is. Daar krijgen de 

kinderen een stempelkaart . Deze kaarten staan in een bak en op tijd gesorteerd. De 

lantarens hebben ze ’s middags al meegekregen. 

Vervolgens gaan de mensen naar de eerste locatie in het speellokaal. 

 

Tijden: 

Om de vijf minuten vertrekt een groep. We rekenen op een route van 1,5 – 2 uur. 

De start is om 16.30 

 

De starttijden zijn als volgt: 

Optredens groep 1 

16.30 – 16.35 – 16.40 – 16.45 – 16.50 – 16.55 – 17.00 – 17.05 – 17.10 – 17.15 

Optredens groep 2 

17.25 – 17.30 – 17.35 – 17.40 – 17.45 – 17.50 – 17.55 – 18.00 – 18.05 – 18.10 

 

Op elke locatie is gedurende een uur een leerkracht aanwezig. Bij de wisseling, wisselen 

ook de leerkrachten. 

Op sommige locaties zijn misschien meer leerkrachten nodig? 

Als de leerkrachten geen begeleiding op locatie hoeven geven, lopen ze de route en 

kijken ze hoe het gaat. 

 

 

 

 


