
Week van 19 tot 23 december 2016 

 

Project: nieuwjaarsbrieven/ kerstmis 

 

 

 
 

 

- we maandag en dinsdag onze nieuwjaarsbrieven afwerkten? 

- we ons versje nog steeds erg grappig vinden? 

- enkele kinderen graag een kerstkaartje wilden sturen naar familie? 

- De kinderen die dat wilden hun eigen kaartje tekenden?Ze kozen zelf wat ze 

tekenden. Daarna kwamen ze langs om hun wens erbij te laten schrijven. 

- we de kerstkaartjes naar de brievenbus brachten? Het werd een mooie 

winterwandeling. 

- er elke morgen een prachtig kerstforum was? We zongen er sfeervolle kerstliedjes, 

keken elke dag naar een stukje toneel (dank je wel Marleen en Emmy) en 

beluisterden een kerstverhaal. 

- we kerstkransjes bakten? 

- we vrijdag aan kerstkrans happen deden? Als je niet weet wat dat is, moet je zeker 

de foto’s eens bekijken! 

- we uitzonderlijk geen relaxatie hadden op vrijdagmiddag maar wel turnen (ons turnen 

viel dinsdagmorgen weg door het forum). 

- de kinderen die dat wilden hun grote enveloppe versierden met kersttaferelen? Ze 

deden dat helemaal alleen. 

- We heerlijke wafels en pannenkoeken kregen van Leon? Ook Heike bracht lekkere, 

versierde zandkoekjes mee. Smullen!!! 

- We genoten van gewoon spelen in de klas. Na de drukte van de nieuwjaarsbrieven 

was dat welgekomen :-) 

- We vierden vrijdagmiddag een kerstfeestje in de klas. Met kaarsjes op tafel en 

kerstmuziek op de achtergrond verorberden we onze kerststerren. We konden koude 

of warme chocomelk drinken en als dessert kregen we een heerlijke fruitsla (dank je 

wel voor het snijden, Nancy!). 

- door de kerstfora onze kijk-, boeken-, en luisterkring wegvielen deze week?  

 

 

Agenda:  

 

● zwemkalender:         

    2/2    -  10 u - 11u 

    9/3 10 - 11 u 

    20/4       10 - 11 u 

    8/6         10 u - 11 u 



    22/6    10 u - 11 u 

● 21 en 23 februari: grootoudersfeest (info volgt nog) 

● 19, 20 en 21 juni: mierekamp (meer info volgt) 

● 22 juni: verhaleneiland 

 

 

Belangrijke mededelingen: 

 

- De eerste week na de vakantie start ik terug in de klas. An komt al een dag of 2 

meedraaien. Zo kunnen de kinderen rustig wennen. Vanaf week 2 start An dan. We 

werken telkens van maandag tot vrijdag en wisselen in het weekend. We overleggen 

op vrijdagavond (maar eigenlijk bijna dagelijks). 

- De eerste week plan ik een observatieweek. 

- Vanaf maandag starten we ook met de moetwerkjes. Elke week krijgen de kinderen 1 

opdracht. Dat kan gaan van een tekening maken over puzzelen over een bouwwerk 

maken,... . De kinderen krijgen een week de tijd om de opdracht af te werken. Op 

vrijdag moet de opdracht klaar zijn. 

- Maandag zal ik ook uitleggen dat we vanaf nu geen prutskes meer meebrengen naar 

de kring. Dus ALLE speelgoed dat niet projectgebonden is, blijft vanaf nu thuis. 

Dingen waar iets interessants over te vertellen valt, zijn natuurlijk nog steeds 

welkom. Dus knuffeltjes, popjes, armbandjes,... niet. Een nestkastje, plattegrond 

van…, CD,... wel. Bij vragen, spring gerust binnen. Vanaf dinsdag starten we 

hiermee. 

 

 

Wij wensen jullie alvast een TE GEK  2017 om in te kaderen!!!!! 

 

 
 


