
 

 

 
 
Week 49 

         04-12-2020 
 

 
Inhoud 
 
 

Sinterklaasfeest 3 december 

WAT EEN VERRASSING! Sinterklaas bracht gisteren tóch een bezoek aan onze school terwijl hij nu vooral 

thuis werkt. Hij vertelde in een videoboodschap dat hij de kinderen zo graag wilde verrassen met zijn 

bezoek. Dat is zeker gelukt! En wat waren de Sint en zijn Pieten blij om al die mooie aangeklede “pietjes” 

te zien in hun ‘pietenpakjes’ in allerlei kleuren.  

Sinterklaas zat op het podium en wij konden daar genieten van het bezoek en wat was het leuk om ook 

onze liedjes en dansjes te laten horen en zien. Natuurlijk had de Sint ook cadeaus meegenomen.  

De Pieten hadden lekkere zakjes strooigoed voor iedereen, maar..... het allermooiste cadeau vonden wij 

de 2 nieuwe ‘loopfietsen’ voor alle kleutergroepen!! Zie de foto hieronder waar Piet de fiets laat zien. 

Tijdens het buitenspelen kunnen de kinderen weer vele rondjes gaan rijden. 

Verder hebben we er een hele gezellige feestdag 

van gemaakt.  

Dank u wel Sinterklaas en Pieten, tot volgend jaar!! 
 

                                                                                                                         

                                   
                                      

 



 

 

Thema Kerst 

Na een paar leuke en spannende weken bij het thema Sinterklaas starten we a.s. 

maandag met het thema Kerst. 

In de kerstperiode willen we ons richten op sfeer en gezelligheid. We willen 

benadrukken hoe je hier gezamenlijk voor kunt zorgen.  Elke groep heeft een 

aftelkalender in de klas, met daarop 10 sterren. Voor elke schooldag 1. 

Iedere dag wordt er bij de dagopening een ster omgedraaid. En zullen we een opdrachtje uitvoeren.  

Met de kinderen gaan we ons voorbereiden op het kerstfeest.  

Het verhaal en de mooie platen van het prentenboek ‘op zoek naar kerstmis’  zullen ons daar zeker bij gaan helpen. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                    

Meer informatie over de afsluiting van het kerstfeest leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

Letter ‘l’ van licht 

 

Komende week zullen we de nieuwe letter aanleren. De ‘l’ van licht. Vanaf dinsdag 8 december kunnen de 

kinderen spullen meenemen voor de lettertafel die beginnen met de letter/klank ‘l’. 

 

          l  

                          

                      licht     



 

 

         
Burgerschap 
 
 

Donderdag 17 december a.s. staat de hele dag in het teken van Kerstmis en saamhorigheid. Deze dag zal 
iets anders verlopen dan normaal vanwege de huidige Corona maatregelen. Toch maken we er met de klas 
een fijne dag van! De leerkracht gaat samen met de leerlingen de klas omtoveren tot een sfeervol lokaal. 
Samen gaan ze de tafels versieren en met knutselcreaties het lokaal versieren. Voor de lunch nemen de 
kinderen zelf eten mee. De kerstcommissie heeft wel voor elke leerling een lekkere attentie voorzien.    
In de ochtend zullen er verschillende creatieve ateliers en/of activiteiten plaatsvinden. In de middag zullen 
er in elke groep kerstactiviteiten plaatsvinden, waarin de kerstgedachte wordt meegenomen.   

 

Inhoud 
 
 

Ter herinnering: 

Cadeaus van Sinterklaas 
Bij veel kinderen zal op zaterdag 5 december pakjesavond gevierd worden. Maar niet bij alle kinderen. 

Vandaar dat wij besloten hebben dat kinderen op maandag 7 december geen cadeaus mee mogen nemen 

naar school. Op vrijdag 4 december sluiten we het thema sint op school af. Maandag 7 december zal het 

thema kerst starten.   

 

 

Belangrijke data 
 
Kerstviering: 17-12-2020 

Kerstvakantie: 21-12 t/m 01-01-2021 

 

 
Afsluiting 
 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 18  december 2020. Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Leerkrachten groep KA 

Elsje Rijken en Sientje Lunenburg 

 


