
         
kleuterberichten 

Agenda Mededelingen 
  
December     
1: Advent viering 1 
2: Pietenmorgen Groep 1 t/m 4 
4: Sinterklaas op school Let op! groep 1 t/m 3  
    zijn om 11.00 uur vrij!     
7: Advent viering 2 
11: Advent viering 3 
14: Advent viering 4 
17: Kerstviering in kerk + kerstdiner op school 
19 dec-3 jan: Kerstvakantie 
  
Inloopspreekuur voor beide groepen bij de 
eigen leerkracht: 
 

 Dinsdag 8 december van 15.15-16.00 uur. 
 Woensdag 16 december van 12.45-13.45 uur. 

      
            
Data groepsberichten: 
 

 Elke maand mailen we de maandbrief: 

1. Wk 33 (10-14 aug) 

2. Wk 38 (14-18 sept) 

3. Wk 43 (19-23 okt) 

4. Wk 48 (23-27 nov) 

5. Wk 1 (4-8 jan)  

6. Wk 6 (8-12 feb) 

7. Wk 11 (14-18 mrt) 

8. Wk 16 (18-22 april) 

9. Wk 21 (23-27 mei) 

10. Wk 26 (27 juni-1 juli)  
 
  
 
 

*Pieten-knutselochtend  2 december 
De kinderen hoeven op deze dag geen fruit 
en drinken mee naar school. 
 
*Sint op school 4 december 
De kinderen hoeven deze morgen geen 
eten en drinken mee naar school te nemen. 
Wel graag een plastic tas voor alle 
knutselwerkjes en het cadeautje van 
Sinterklaas.  
De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn om 
11 uur vrij!  

 
 
Kerstviering 
Op donderdag 17 december is er de 
traditionele kerstviering in de kerk om 17 
uur. Meer informatie ontvangt u hierover 
via de mail of het Walfridusbericht. 
Aansluitend is er het gezamenlijke 
kerstdiner in de groep. Voor de ouders is er 
op dat moment een gezellig samenzijn in 
de gemeenschapsruimte. Elk kind mag iets 
lekker maken en de lijsten hangen t.z.t. bij 
de deur van onze groep. We zouden het 
leuk vinden om eerst met de kinderen een 
soort voorgerechtje (bv soepje), vervolgens 
een hoofdgerecht (hartig hapje, kaas-
worst, poffertjes etc) en daarna bv een 
toetje te kunnen eten. Wilt u hierbij 
rekening houden bij het invullen van de 
lijst. 
De kleuters hoeven geen bestek en bordje 
mee te nemen. Hier zorgen wij voor. 
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*Luizencontroles  
De luizencontroles voor dit schooljaar zijn 
dit jaar zijn gepland op de volgende dagen: 
 
8 januari  
11 maart  
20 mei 
 
Wilt u op deze dagen denken aan gebruik 
van gel en mooie vlechten? Alvast bedankt! 

Waar werken we over? 
 
Het thema waar we volop mee bezig zijn is Sinterklaas. Daarna volgt het volgende feest; Kerst! 
 

Goed Gedaan 
Les 5: blij met jezelf 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Blij met jezelf’. Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind ervan uit durft te gaan dat hij de taken en 
problemen van alledag zélf aankan, geeft hem dat rust en ruimte om verder te groeien. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
 
• Het is goed om elkaar complimentjes te geven. 
• Je mag trots zijn als je iets knaps of moeilijks doet. 
• Soms mopperen mensen op je, maar ze zijn dan nog steeds trots op alle goede en lieve dingen die 
je doet. 
 
Tips voor thuis 
• Geef uw kind vaak complimentjes. Dat hoeft niet altijd met woorden. Door een knipoog of 
opgestoken duim laat u ook zien dat u trots op hem bent. 
• Leg niet de nadruk op wat uw kind verkeerd doet, maar zeg hoe hij het beter kan aanpakken. Uw 
kind leert meer van advies dan van kritiek. 
• Geef uw kind duidelijke grenzen, maar ook genoeg ruimte om zelf iets nieuws uit te proberen. 
 
Les 6: Samen spelen en werken 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Samen spelen en werken’. 
Om goed samen te kunnen spelen en werken, is het belangrijk dat kinderen op een prettige manier 
met anderen omgaan en leren onderhandelen met leeftijdgenootjes. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
 
• Zeg ‘dank je wel’ als iemand iets aardigs voor je doet. 
• Wat doe je als je samen wilt spelen, maar allebei iets anders wilt doen? 
– Kies om de beurt wat je samen speelt. 
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– Bedenk een nieuw spel dat je beide leuk vindt. 
 
Tips voor thuis  
• Geef het goede voorbeeld door uw kind te bedanken als hij u helpt of iets aardigs voor u doet. 
• Gebruik bij kinderen onderling vaak het ‘om-de-beurtprincipe’: 
 om de beurt kiezen welk boekje voorgelezen wordt, om de beurt op het fijnste plekje op de bank 
mogen zitten. 
• Leer uw kind ook rekening te houden met úw wensen.  
Internetsites 
 
Een leuke site om samen met uw kind te bekijken is de site voor de kleuters van onze school. Op 
deze site plaatsen we digitale prentenboeken, liedjes en spelletjes die bij het thema passen waar we 
over werken en verder staan er taal en rekenspelletjes op: www.jufsabrina.yurls.net 
 

Jarigen   
                                                            
                                    December:                        Januari: 
                                    4: Jolien                       1: Jesper en Flyn 
                                   5: Lies 
                                   15: Joppe 
                                   21: Noa Posthuma                
  
Foto´s 
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