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December 2022   

  

DATA 

 

22 DECEMBER 2022 

Kerstviering & 

Kerstdiner (17:30 – 19:00) 

23 DECEMBER 2022  

Kerstvakantie 12:00 uur 

 

In het kort 
  

De afgelopen weken zijn er weer behoorlijk wat leuke activiteiten geweest. 

De Sinterklaasviering is geweest, waarmee de sinterklaasperiode is 

afgesloten. De kinderen hebben erg genoten afgelopen weken. Ze zijn druk 

bezig geweest met de pietengym, ze mochten hun schoen zetten en 

hebben kruidnoten gebakken en verkocht 

Daarnaast heeft groep 7 een gastles gehad, waarbij ze erg creatief bezig 

waren. Groep 6 heeft tijdens CKV het striptekenen afgerond.   

Komende paar weken is het tijd voor Kerst. Hier zullen de kinderen ook weer 

voldoende aandacht aan besteden. Wij kijken erg uit naar de komende 

periode.  

 

 
 

 

 



 

Sinterklaas  

De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan het 

thema Sint. Woensdag 23 november hebben de kinderen 

hun schoen mogen zetten, waar ze erg enthousiast over 

waren. Op 24 november is rommelpiet langs geweest, hij 

had een enorme bende achter gelaten maar de kinderen 

hebben het allemaal met veel plezier opgeruimd en ze 

hebben hierna nog wat lekkers in hun schoen gevonden.  

In de week van 28 november is er druk aan de gang 

gegaan in de sportzaal. Er is die week namelijk pietengym 

geweest, alle kinderen hebben erg hun best gedaan en hun 

welverdiende pietendiploma behaald. De kinderen zijn 

daarnaast nog druk bezig geweest met het maken van een 

nieuwe mantel voor Sinterklaas. Deze hebben ze op 5 

december aan de Sint mee kunnen geven. Ze hebben die 

dag ook met veel enthousiasme opgetreden voor de Sint 

en pieten. Om de dag goed af te sluiten is mochten de 

kinderen nog een cadeautje uitzoeken in het winkeltje. Al 

met al is het een geslaagde sinterklaas periode geweest! 

 Surprises 

Bovenbouw 

De bovenbouw heeft ook erg genoten 

van de sinterklaasperiode. Naast het 

bakken en verkopen van pepernoten zijn 

zij ook druk bezig geweest met het 

maken van hun surprises. Deze hebben 

ze op 5 december met veel plezier 

opengemaakt.  

Natuur en Creales  

Groep 7  

De leerlingen van groep 7 heeft op 2 

december een gastles van een vakdocent 

gehad. De kinderen hebben hierbij 

kennis gemaakt met allerlei verschillende 

creatieve onderdelen.  

Striptekenen  

Groep 6 

De leerlingen van groep 6 zijn tijdens de 

CKV lessen druk bezig geweest met 

striptekenen. 6 december hebben zij de 

lessen afgerond en er zijn prachtige 

resultaten neergezet! 

 

KERST  

  

De kerstperiode is inmiddels begonnen. Hier wordt uiteraard genoeg 

aandacht aan besteedt door middel van verschillende activiteiten. Op 22 

december zal de kerstviering plaatsvinden. In deze viering lezen de 

leerlingen van groep 8 het prentenboek Kerstmis van Dick Bruna in de aula 

voor. Daarnaast zullen een aantal leerlingen het verhaal uitbeelden. In de 

avond zal het Kerstdiner dan plaatsvinden. Op vrijdag 23 december mogen 

de kinderen in pyjama of onesie naar school en zal om 12.00 uur de vakantie 

beginnen!  

 


