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  ‘Kerstmis’ in de Poezenklas 

Deze week werken we rond het thema ‘Kerstmis’. 

Slingers, versiering, boekjes, … allemaal leuke spulletjes rond het thema 

zijn welkom. 

 

 

 ‘Kerstmis’ in de Beren- en Muizenklas  

Onze kleuters van de beren- en muizenklas gaan werken rond het thema 

‘Kerstmis’. 

 

Voor de kleuters van de berenklas: wie thuis nog oude kerstlichtjes of 

rode kerstballen heeft, mag deze meebrengen naar de klas. 

 

 

 ‘Kerstmis’ in de Vlinder- en Dolfijnenklas  

Nu de Sint dit weekend ons land terug gaat verlaten, gaan onze kleuters  

aan de slag met het thema ‘Kerstmis’. Ze gaan knutselen, tekenen, lezen, … 

over Kerst. 

 

 

   ‘Kerstmis’ in de Poppen- en Ijsberenklas 

Onze kleuters gaan deze week volop beginnen werken rond het thema 

‘Kerstmis’. Slingers, versiering, lichtjes, … mogen meegebracht worden 

naar de klas. 

 

Op maandag 16 december is er voor de kleuters van de poppen- en 

ijsberenklas een integratiemoment met het eerste leerjaar. We maken er 

een heuse viering van. 

 

 



 

 

                         
 

 

In de kijker: 

Zondag 1 december is de advent begonnen. Tijdens de adventsperiode 

steken we elke week een kaars aan. Het is een moment om samen met 

onze kleuters naar het kerstfeest toe te leven. 

Afsluiten doen we samen met de viering in de kerk op donderdag 19 

december (13.10u vertrek school), we nodigen iedereen uit om mee te 

vieren.  

 

 

Niet vergeten:  

- Vergeet zeker niet om je online shopping bij je favoriete webshop via 

Trooper te doen. Zo kan je onze ouderraad steunen zonder 1 euro  

extra uit te geven. 

 

-  betalingen van schoolrekeningen (herinneringen werden vorige week 

meegegeven) 

 
 

Post:  

- Brief Trooper 
 

 

 

Agenda : 

 

Maandag 16 december Kijkmoment voor de instappers van de kikkerklas 

Maandag 16 december Viering voor de kleuters van de poppen- en 

ijsberenklas (integratie 1ste leerjaar) 

Donderdag 19 december 

13.10u  

Kerstviering: iedereen welkom om mee te vieren: 

kleuters mogen verkleed komen als kerstfiguur  

Maandag 23 december 

tem zondag 5 januari 
Kerstvakantie 

 


