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  ‘Sinterklaas’ in de Poezenklas 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan …  

Deze week werken we volop verder rond het thema Sinterklaas. 

 

 

 ‘Sinterklaas!’ in de Beren- en Muizenklas  

De Sint is in aantocht en dat laten we ook in onze beren- en muizenklas 

niet zomaar voorbij gaan. Heel de week werken we rond de Sint. 

 

Op maandag 2 december gaan we ons schoentje zetten in de klas. Onze 

kleuters mogen een wortel meebrengen voor in onze schoen te stoppen. 

 

 

 ‘Sinterklaas’ in de Vlinder- en Dolfijnenklas  

Onze kleuters van de vlinder- en de dolfijnenklas gaan deze week verder 

met het thema ‘Sinterklaas’. Op dinsdag 3 december krijgen we op onze 

school zelfs bezoek van de Sint en zijn pieten!  

 

Op maandag 2 december mogen de kleuters van de dolfijnenklas hun 

schoentje zetten in de klas. Zij mogen hiervoor een extra schoen mee naar 

school brengen. 

 

 

   ‘Sinterklaas‘ in de Poppen- en Ijsberenklas 

Onze kleuters gaan deze week verder met het thema Sinterklaas.  

De grote dag komt dichtbij en vol verwachting klopt ons hart… op dinsdag 

3 december krijgen we zelfs bezoek van de Sint op onze school. 

 

 



                         
 

 

In de kijker: 

Op donderdag 19 december vieren we samen kerst in de kerk op de 

Grote Markt. Alle (groot)ouders zijn welkom om samen met ons mee te 

vieren. We vertrekken samen rond 13.10u aan onze school. 

De kinderen mogen die dag ook verkleed komen als een figuur uit het 

kerstverhaal vb. herder, koning, schaapje, moeder Maria, Jozef, … . 

 

 

Wist je dat? 

Wist je dat je sinds kort geld kan inzamelen voor onze ouderraad door 

online te shoppen? Dit kan via Trooper, het nieuwe digitale platform. 

Het goede nieuws is dat het jou GEEN één cent extra kost. Benieuwd? 

Bekijk dan snel onze extra brief voor meer informatie. 

 

 

Niet vergeten:  

- Dinsdag 3 december verwelkomen wij Sinterklaas en zijn pieten op onze 

school.  

 

 
 

Post:  

- Brief Trooper 
 

 

 

Agenda : 

 

Dinsdag 3 december Sinterklaas op onze school 

Woensdag 4 december Levering wafels 

Donderdag 19 december Kerstviering 

Maandag 23 december 

tem zondag 5 januari 
Kerstvakantie 

 

 

 

 

 


