
Week van 5  tot 9 december 2016 

 

project: afsluiten sinterklaas + kerstmis 

 

 

Door de erg drukke weekends (kerstmarkt en inpakken cadeau’s + afwerken 

nieuwjaarsbrieven) een korte heen-en weerruimte van 2 weken samen. Voor de foto’s 

verwijs ik graag door naar de site. Aangezien ik de afgelopen week zowat continue 

verf aan m’n handen had, zijn het er ook iets minder dan anders…. 

 

 

 
 

- we heel wat sinterklaasverhalen te vertellen hadden? Ik had zo te horen geen stoute 

kindjes in de klas :-)  

- we 2 rustige dagen inlasten vooraleer te beginnen aan de kerstdrukte?  

- we leerden de gezelschapsspelletjes spelen die we kregen van de sint. Little 

coöperation is een spel waarbij we samenwerken om 4 dieren veilig over een brug 

naar hun iglo te brengen. Kwartet is bij iedereen wel gekend. De spelletjes vielen erg 

goed in de smaak. 

- we samen met Allison, een stagiaire die in februari stage komt doen bij ons, de 

kerstboom opzetten? 

- we tijdens de kijkkring alle spullen uit de kerstdoos grondig bekeken? We vonden 

kerstballen (niet allemaal even groot hoor!), slingers, lichtjes en een PIEK! 

- we sedert vorige week donderdag zowat continu bezig zijn aan onze 

nieuwjaarsbrieven? Alles verloopt in stapjes. 

- Terwijl sommige kinderen werken aan hun brief kunnen de anderen kiezen uit een 

resem aan activiteitjes die ze zelfstandig kunnen doen: 

 

● een kerstboom schilderen met strepen van lang naar kort 

● schilderen met waterverf 

● hamertje tik (we versieren een kerstboom met ballen en slinger) 

● kleurplaten met potlood of wasco inkleuren 

● kleikaarten met cijfers. Hoeveel balletjes mogen er aan de kerstboom? of hoeveel 

knopen aan de sneeuwman? 

● telspel: met hoeveel knopen wordt de kerstboom versiert?  

● ons poppenhuis werd in een kerstkleedje gestopt (sorteren van de ballen per kleur bij 

het opruimen) 



● maar natuurlijk waren ook de andere hoeken open of kon er gepuzzeld/ spelletje 

gespeeld worden (op voorwaarde dat er een tafel vrij was). 

 

 

- we ook 2 keer gingen turnen en 1 keer naar de relaxatie gingen bij Eva? 

- we naar een filmpje keken over ‘elkaar helpen’? 

- we een verhaal hoorden over kleine raaf die kerstmis zou vieren? 

- we een heleboel kerst - en andere liedjes beluisterden en zongen. 

- we onze nieuwjaarsbrief al volop aan het oefenen zijn. We vinden hem erg grappig 

waardoor we de helft van de tijd in een deuk van het lachen liggen… Als dat maar 

goed komt…. 

- er nogal wat kindjes vermoeid zijn waardoor het ‘klikgehalte’ pijlsnel omhoog schiet. 

De vakantie mag voor een heleboel kindjes stilaan komen. 

- we volgende week nog goed doorwerken aan onze brieven. We zouden graag klaar 

zijn tegen woensdagmiddag. Dan kunnen we donderdag en vrijdag nog genieten van 

de kerstsfeer en koekjes bakken en smullen, een kerstfeestje vieren, een kerstfilmpje 

zien, samen liedjes zingen en spelletjes spelen…. . vingers kruisen dat het lukt! 

 

Dat was het voornaamste, 

Geniet nog van de rest van het weekend! 

Groetjes, 

Ilse 

 

Agenda: 

 

 

● zwemkalender:         

    8/12  -  10 u - 11 u 

    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 

● 26 december t.e.m. 8 januari : kerstvakantie 

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

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

● 22 juni: verhaleneiland 

 

 

Belangrijke mededelingen: 

 

- we zijn al even op zoek naar het fluo - jasje van Nina. Het heeft het nummer 4. Heeft 

iemand dat per ongeluk meegenomen en ergens thuis laten slingeren? Graag eens 

goed rondkijken thuis of in de auto. Alvast bedankt! 



- Na de kerstvakantie start ik met mijn parttime werken. De eerst week na de vakantie 

kom ik de hele week. An zal dan alvast een paar dagen meedraaien. Zo kunnen de 

kinderen alvast kennismaken. Vanaf de 2de week komt An. We werken telkens een 

week (van maandag tot vrijdag). Indien je vragen hebt, mail gerust! 

- Jullie zullen van je ukkepuk een cadeautje krijgen voor onder de kerstboom. 

Daarvoor wil ik de oma en mama van Fien graag bedanken! Zij hebben, samen met 

je kleuter, een prachtig cadeau gemaakt. Merci!!! 

- op de nieuwjaarsbrieven zal er 1 aanspreektitel (mama en papa) vermeld staan. De 

andere 2 zullen jullie zelf moeten invullen (meter, peter, tantie, oma, opa, nonkel, 

bobonne,... ;-)). De kinderen kozen zelf welke brief ze voor de ouders wilden. 

- Deze week starten we elke dag met een kerstforum. Ouders/grootouders zijn ook 

altijd welkom. 

- Alvast bedankt voor de massale opkomst op de kerstmarkt. Wij hebben alvast 

genoten van de flashmob en het gezelschap. Jullie hopelijk ook. 


