
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
 
Zoetermeer, 8 december 2022 
 
 
Kenmerk:  22.923/OU/JG/MJ 
Betreft:     Informatie over de Kerstactiviteiten. 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Kerstviering: 
Dinsdag 20 december 2022 hebben we weer de jaarlijkse Kerstviering met de leerlingen. De 
leerlingen volgen hun reguliere rooster en gaan in 4 groepen onder lestijd naar de Nicolaaskerk. 

 

ONC Kerstbal op woensdag  21  december 2022   
 

Dit jaar is het gelukkig weer mogelijk om een kerstbal te organiseren.  Het kerstbal heeft plaats op 

woensdag 21 december aanstaande van 19:00 uur tot 22:30 uur in de feestzalen van SnowWorld 

(Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer).  Er zijn 800 kaartjes beschikbaar en de verkoop start medio 

week 50.  De prijs voor een kaartje is € 1,-.  De opbrengst van de kaartverkoop zal geheel ten goede 

komen aan de Petals Academy; een middelbare school in Kenia die wij hebben geadopteerd als onze 

zusterschool.   

 

 Tijdens het kerstbal zijn er diverse activiteiten: 

• Een professionele disco  

• Een gastoptreden van DJ Joyliana 

• Een  aparte zaal met veel verschillende soorten spellen 

• Fotobooth:  wie wordt onze King/Queen van de avond? 

 

 

  ONC Kerstbal 2022  
                       In de feestzalen van  

       
 



 

 

 

 

 

Alle  bijzonderheden op een rijtje: 

• De prijs van een  toegangskaartje is € 1,- (kaartverkoop op de eigen unit) 

• Bij binnenkomst het toegangskaartje plus de ONC leerling-pas tonen 

• Hapjes en drankjes worden in/bij de zalen  verkocht.  Er wordt geen alcohol geschonken  (bij 

binnenkomst zal er op alcoholgebruik/bezit worden gecontroleerd).  Consumptiemuntjes 

kunnen ter plekke worden gekocht à  € 3,25.  Bij binnenkomst krijgen de leerlingen een 

consumptiemuntje gratis. 

• Kleding:  netjes, feestelijk mag natuurlijk ook 

• In bijzondere situaties is het mogelijk om tijdens het Kerstbal medewerkers van het ONC te 

bereiken via het telefoonnummer van SnowWorld:  079-3202202 

 

 
Start lessen: 
Donderdag 22 december starten de lessen voor alle leerlingen met het 3de uur, om 10:20 uur. 
 
Kerstontbijt: 
Vrijdag 23 december is er een kerstontbijt op de units. Informatie hierover ontvangen de leerlingen 
via de mentoren. 
 
Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens de schoolleiding, 
 
J.A. de jong 
Adjunct-directeur  


