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sinterklaas 
 
 
Op 5 december hebben we samen het Sinterklaasfeest gevierd.  
Om half 9 hebben we Sinterklaas met alle groepen van de school opgewacht op het grote plein.  
Sinterklaas had zich verstopt in een reuze-fopcadeau. Nadat hij even had uitgerust, ging hij bij alle groepen op 
bezoek. Ook bij ons kwam hij met twee Pieten in de klas.  We hebben liedjes voor hem gezongen en gedanst.  
Daarna kregen we cadeautjes voor in de klas.  
We hebben 10 hotwheels-auto’s, een smartgame van sneeuwwitje en playmobile gekregen.  
Het was een hele fijne dag.  
 

 
 
 
 
 
 

Kerstthema: We maken er een droomfeest van! 

 
 
Afgelopen maandag zijn we gestart met het thema Kerst: We maken er een droomfeest 
van!  
In onze klas hangt een papieren kerstboom met 10 opdracht-kaartjes. Elke dag draaien we 
een kaartje om en lezen we de opdracht. We hebben al een prentenboek gelezen over een 
kleine boom die er van droomt een kerstboom te worden. Zelf hebben we ook allerlei 
mooie dromen bedacht, zoals kunnen vliegen, of in de Efteling wonen, of dat de hele 
wereld roze is. Alle mooie dromen hebben we opgevangen in de dromenvanger in onze 
klas. Vandaag hebben we nagedacht over “een Droomfeest” . Hoe kunnen we er in onze 
klas een Droomfeest van maken? 
Er zijn hele mooie dingen bedacht. We gaan de klas mooi versieren, elkaar helpen, samen delen, aardig zijn voor een 
ander, elkaar iets geven. Als iedereen dat doet, dan wordt het écht een droomfeest! 
 

        
 



 
 

Nieuwe letter 
 
 
We leren ook weer een nieuwe letter. Dit keer de letter K van kerstboom. De kinderen mogen weer spullen 
meebrengen voor de lettertafel. 
 

           
 
 
 
 

kerstateliers 
 

 
Dinsdagmiddag 17 december zijn er kerstateliers. De kinderen gaan dan lekker knutselen. 
In elk lokaal van de groepen 1-2 is een andere activiteit. Ze mogen zelf 
kiezen aan welk atelier ze gaan deelnemen. Voor één van deze 
activiteiten kunnen we nog glazen potjes gebruiken. Als u er nog heeft 
staan, is het fijn als u ze maandag mee naar school geeft.  
 
 
 
 

 
Afscheid van juf Twanny 
 
 
Zoals u in de mail van de directie heeft kunnen lezen gaan we volgende week afscheid nemen van juf Twanny.  
Juf Twanny is er volgende week op donderdagavond bij de kerstviering en op vrijdagochtend. Op donderdag is juf 
Reina in de groep. Komende week gaan de kinderen in de klas een mooi afscheidscadeau maken. Dit wordt aan haar 
aangeboden tijdens de kerstviering.  
Na de kerstvakantie zijn juf José en juf Miranda op donderdag in onze groep. 
 

Kerstviering  
 
 
 
Dit jaar gaan we met de kerstviering gezellig dineren in onze eigen klas. Hierover staat informatie in de 
schoolnieuwsbrief.  



 
Een aantal belangrijke punten staan hieronder vermeldt:  
- de inschrijflijsten voor ouders en kinderen die iets lekkers willen maken hangen bij de deur van de groepen  
- als u voor 6 kinderen iets lekkers maakt is dat genoeg 
- vanaf 18 december mogen de kinderen bord, beker en bestek mee naar school nemen  
- donderdag 19 december is de school om 13.30 uur uit  
- tussen 17.00 uur en 17.15 uur worden de kinderen weer op school verwacht  
- de kinderen mogen in feestelijke kleding naar school komen  
- tussen 18.30 uur en 18.40 uur moeten de kinderen opgehaald worden  
 
 
 

 

Thema winkels  

 

Na de kerstvakantie starten we met het thema winkels.  

We willen een echte supermarkt gaan inrichten, waar de kinderen 

heerlijk in kunnen spelen.  

We hebben hiervoor heel veel lege verpakkingsmaterialen nodig.  

Helpen jullie allemaal mee sparen?  

Alles wat je in een supermarkt kunt kopen is goed! Het is fijn als de 

doosjes weer dichtgeplakt zijn, zoals het lijkt alsof ze nieuw zijn. Lege 

melkpakken enz. graag even uitspoelen! Alvast bedank 

 

 

 

 

 

kerstvakantie 

 
 
Op 21 december start de kerstvakantie. We wensen jullie allemaal hele fijne 
feestdagen en een super-leuke vakantie. Op maandag 6 januari beginnen we weer.  
 
groetjes Reina en Twanny 


