
Week van 14 tot 18 november 2016 

 

Project: start sinterklaas 

 

 
 

- we nog onze laatste vrije teksten afwerken? 

- iedereen deze week een puzzel moet maken? 

 
- we al heel wat sinterklaasliedjes beluisterden? Nina bracht een cd’tje mee :-).  



 
- we ons amuseerden met het liedje ‘pak je laarzen’? 

- we graag domino spelen? 

 
- we op dinsdagmorgen starten met de turnles? Dan zijn we onmiddellijk goed wakker 

:-) 

 
- we het spel: ‘toverstokje’ speelden? Daarbij toveren we een voorwerp weg/bij of kan 

het veranderd zijn van positie. 



 
- we het spel color rouli speelden? 

 
- er telkens 4 kinderen bij de oma van Fien mochten gaan om een uiltje te knutselen? 

 
- we ook individuele spelletjes speelden? 

 



- we donderdag met een nieuw project (sinterklaas) zijn gestart? Ik moet niet zeggen 

dat de kinderen dolenthousiast zijn zeker? Alvast bedankt voor de vele 

meegebrachte spulletjes! We wisten wat te vertellen tijdens de praatkring! 

 
- we met de kaplablokken sint en piet kunnen maken? Ook de stoomboot mag niet 

ontbreken natuurlijk! 

 
- we nu ook een sinterklaas poppenkast hebben? 



 
- we ook sinterklaaskwartet speelden? 

 
- we mochten gaan kijken naar een dansje van klas 2? Het is de bedoeling dat zij het 

ons volgende week aanleren (voor de kindjes die dat willen). 

 
- Klas 6 een verrassings namiddag organiseerde voor ons? Het was super! We 

konden kiezen uit een piraten - of prinsessenthema. 



 
- we een stoomboot maakten in de klas?  

 
- Er een grote boot komt in de bouwhoek? 

 
- we nieuwe spulletjes kregen in onze ‘zandbak’? We hebben nu een stoomboot met 

sint en piet, een huis en enkele poppen bewonertjes. Leuk hoor! 



 
- we ons raam wasten? De herfstboom is nu verdwenen. Volgende week kunnen we 

een sint en piet schilderen... 

 
- eerst de kleuterleidsters en daarna wij een dansje mochten uitbeelden? Het dansje 

noemt ‘ 6 heksen bij elkaar’.  



 
- er vrijdag ook relaxatie was? Dat doet altijd deugd! 

 
 

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 

- NU ZONDAG 20 november: spelletjesnamiddag in het reuzenhuis (vanaf 14 u) 

- woensdag 7 december : pedagogische studiedag  

- 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) 

 



Belangrijke mededelingen:  

 

 


