
Draaiboek Kerstfeest 
 
Versie Datum Opmerking Wie 
0.1 15-09-2010 Eerste opzet  
1.0 16-12-2010 Aanpassing na Kerst 2010 Peter 
2.0 10-01-2011 Aanpassing na Kerst 2011 Jorrit 
3.0 18-05-2016 Aanpassing na Kerst 2015 Ramona 
 
Commissieleden voorgaande jaren 
2009-2010 Linda, Inke, Jan, Marleen, Anneke, Anke, 

Jacqueline, Carolien, Patricia 
2010-2011 Linda, Jorrit, Francisca, Peter, Marleen, 

Anneke, Anke, Jacqueline, Patricia 
2011-2012 Emmy, Jorrit, Marcel, Francisca, Patricia, 

Jacqueline, Lian 
2015-2016 Marcel, Kiki, Peter, Tineke, Ramona, 

Carolien, Lian, Jacqueline 
 
  
1. Algemeen  
 
Het is gebruikelijk om de laatste woensdag voor de kerstvakantie het kerstdiner te 
organiseren.  
 
In een speciale kerstnieuwsbrief worden de ouders en kinderen geïnformeerd over het 
programma. Een voorbeeld van deze brief is in bezit van Jacqueline.  
 
Het kerstdiner begint ± 17.00 uur en duurt tot ± 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur is er een 
gezellig samenzijn op het kleuterplein. Er wordt warme chocolademelk en Glühwein 
geschonken.  
 
Het team verzorgt de aankleding van de klassen en zorgt ervoor dat er muziek is op het 
plein. De OV-commissie zorgt ervoor dat het plein en het Klokhuis feestelijk is 
aangekleed. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op de knutselclub welke op 
woensdagochtend aanwezig is op school. Het is gebruikelijk om de aankleding van het 
Klokhuis, inclusief kerstboom, direct na Sinterklaas te doen.  
 
Met het team moet overlegd worden of een Kerstman gewenst is of niet.   
 
Na afloop is er een nazit voor iedereen die meegedaan heeft (docenten, OV)  
 
De afgelopen jaren is het schoolplein extra gezellig gemaakt door muziek van de 
schoolband “De Bells Angels” onder leiding van Jan Timmer. 
 
  
2. Tijd  
 
November  
De kerstcommissie bestaande uit leden van de OV en leerkrachten hebben de eerste 
vergadering.  

- Taken verdelen  
- Goede doel afstemmen i.o.m. team (goede doelen commissie)  
- Wel of geen Kerstman?  

 



December  
- Schmink regelen als er een Kerstman is 
- Boodschappen doen 
- Kerstverlichting ophangen buiten + Klokhuis versieren (direct na Sinterklaas) 
- Kerstpak huren of eigen pak checken indien Kerstman 

 
Dag van het Kerstfeest 

- 13.00 uur – 15.00 uur: opbouwen partytent, versieren schoolplein, verdelen 
materialen over de klassen 

- 16.30 uur – 18.00 uur: voorbereiden, opwarmen chocolademelk en glühwein, 
schminken Kerstman, eten OV-leden 

- 17.00 uur – 18.30 uur: kerstdiner kinderen, Kerstman langs de klassen (indien 
afgesproken) 

- 18.00 uur – 19.00 uur: chocolademelk en glühwein schenken 
- 19.00 uur: opruimen 
- 19.30 uur: nazit 

 
De laatste dag voor de kerstvakantie moet alle kerstversiering buiten en in het Klokhuis 
weggehaald worden en opgeruimd op zolder.  
 
 
3. Boodschappen 
 
De bijdrage van de OV omdat dingen zoals: 
 
Voor de kinderen 

- Damast tafelkleden. Per groep is 5 meter nodig voor de tafels waar het eten op 
staat. Check van te voren de voorraad op zolder, lange witte rollen in een witte 
doos, staat ook op de zijkant geschreven. 

- Theelichtjes ca. 400 stuks. 
- Ranja rood en groen. 2 flessen per groep. 
- Kinderchampagne rood en groen. Voor de onderbouw 2 flessen per groep, voor de 

bovenbouw 4 flessen per groep. 
- Rode plastic bekers ca. 500 stuks. Check ook de voorraad op zolder. 
- Kerstservetten ca. 500 stuks. Check ook de voorraad op zolder.   

 
Voor de ouders op het plein 

- Glühwein ca. 18 flessen 
- Chocolademelk ca. 16 pakken 
- Plastic bekers wit ca. 500 stuks 
- Iets voor erbij, kerstkransjes (3 pakken) 

 
Voor de nazit  

- Wijn. rood (4 flessen) en wit (4 flessen)  
- Chips (3 zakken), borrelnootjes (3 zakjes)  
- Vruchtensap (5 pakken)  
- Frisdrank (6 flessen) 

 
4. Budget  
 
Er moet rekening gehouden worden met de kosten voor de boodschappen en eventuele 
huur voor de kerstmusical. Van te voren even kortsluiten met de penningmeester. 
 
 



5. Checklist 
 
Onderdeel Wie 
Vaststellen commissieleden OV 
Datum 1e vergadering  
Klokhuis en plein versieren  
Wel of geen Kerstman (overleg met team)  
Navraag dieetwensen/allergie kinderen  
Goede Doel bepalen  
Boodschappen doen  
Kraantjeskannen (werkende) regelen, 
eventueel via de Pompstee 

 

Kerstbrief opstellen   
Stukje tekst voor in de info  
Schminken Kerstman regelen (als er een 
Kerstman is) 

 

Fotograaf  
Geluidsinstallatie op orde (checken met 
Jan Timmer) 

 

Schoolplein versieren op de dag zelf  
Benodigdheden in de klassen klaarzetten 
op de dag zelf 

 

Eten regelen voor de OV op dag zelf  
Chocolademelk + glühwein uitschenken op 
dag zelf 

 

Opruimen voor de nazit  
Kerstversiering opruimen voor de 
kerstvakantie 

 

 
  
    
   
  
  
  
  
 
 


