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  ‘Sinterklaas’ in de Poezenklas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan …  

Deze week gaan onze kleinste kleuters werken rond Sinterklaas.  

 

 

 ‘Kiki in de regen!’ in de Beren- en Muizenklas  

Deze week werken we verder rond het boek ‘Kiki in de regen’. 

Tijdens dit thema voorzie je elke dag een warme jas met kap. 

 

 

 ‘Spiekpietjes & Sinterklaas’ in de Vlinder- en Dolfijnenklas  

Onze kleuters van de vlinderklas gaan werken rond de ‘Spiekpietjes’.  

Voor wie de Spiekpietjes nog niet kent: dit zijn kleine Sinterklaashulpjes.  

Elk jaar als de blaadjes van de bomen dwarrelen, trekken ze de wereld rond 

en verstoppen zich op de meest gekke plaatsen. 

 

Nu de Sint in ons land is aangekomen, werken onze kleuters van de 

dolfijnenklas rond het thema: ‘de Sint en de stoomboot’. Onze kleuters 

mogen allerlei materiaal over boten meebrengen: speelgoedboten, boeken 

over boten, alles wat met boten te maken heeft, … is welkom!  

Vergeet zeker niet de naam van je kleuter te vermelden op de spulletjes! 

 

 

   ‘Sinterklaas‘ in de Poppen- en Ijsberenklas 

Afgelopen weekend kwam de Sint aan in ons land! Onze kleuters gaan deze 

week volop werken rond Sinterklaas: we gaan knutselen rond de Sint, we 

vertellen verhalen van de Sint, we gaan tekeningen kleuren, … . Wat wordt 

het weer een fijne week! 

 

 



                         
 

 

In de kijker: 

Het is nog een beetje vroeg, maar we kijken er al wel ontzettend naar uit:  

op donderdag 19 december is het voor onze kleuters Kerstviering in de kerk. 

  

Wij willen jullie als ouders ook graag hartelijk welkom heten om samen met 

ons te vieren in de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt. 

 

 

Niet vergeten:  

- Dinsdag 26 november zijn het de oudercontacten op onze school. 

Wij verwachten alle ouders op dit moment. 

 

 -   Woensdag 27 november is het GEEN SCHOOL wegens pedagogische  

          studiedag. 

 

    -    Nieuwjaarsbrieven: het bestelformulier ten laatste donderdag 28  

         november aan de juf bezorgen. 

 

 
 

Post:  

- Voor degene die nog geen wafeltjes besteld hebben en er toch nog 

graag van willen smullen: bestellen kan nog tot en met maandag 25 

november 2019. 
 

 

 

Agenda : 

 

Dinsdag 26 november  Oudercontacten, wij verwachten iedereen! 

Woensdag 27 november  Geen school wegens pedagogische studiedag  

Dinsdag 3 december Sinterklaas op onze school 

Woensdag 4 december Levering wafels 

Donderdag 19 december Kerstviering 

 


