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Bericht uit de blauwe groepen
Vorige week hebben we nog gewerkt over Sinterklaas en
hebben we hem zelfs nog op visite gehad in onze klassen.
Wat een feest was dat! Afgelopen zondag is hij weer
vertrokken naar Spanje.
Voor ons was dit de tijd om aan de slag te gaan met het
thema: Kerst.
Voor sommige kinderen was deze omslag toch wel erg snel.
Terwijl wij kerstbomen aan het knutselen waren, zongen
sommige kinderen nog sinterklaas liedjes. 
Afgelopen donderdag was de kerstversiermiddag.
In blauw hebben wij hard gewerkt.
Wij hadden veel hulpouders die ons konden helpen!
Dankjewel daarvoor.
Als de kinderen ´s morgens binnenkomen hebben we de
grote lampen uit en de kleine lampjes aan.
We starten de kring samen door de kaarsjes aan te steken.
Wat een gezelligheid!
A.s. maandag verwelkomen wij Derek in de groep van
Annemiek/Karin en Allistair in de groep van Marion/Jordi.
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Blauw Corina/Karin
Deze week hadden wij een
onwijs gaaf en leuke traktatie
gekregen tijdens een
verjaardag.
Wij hebben een groepsfoto
gemaakt om ons stoere cadeau
te laten zien.
Wat hebben wij gelachen met
elkaar!
Wij waren allemaal versierd
met mooie brillen, monden,
snorren, baarden en hoeden.
Bedankt voor deze leuke
traktatie!

Geel
In de groep van Sanne en Suzanne zijn we op zoek naar leuk leesmateriaal om tijdens het
vrije leesmoment te gebruiken. Dus heeft u kindertijdschriften over zoals Donald Duck, Tina,
TamTam e.a. of leuke informatieve boeken voor kinderen, dan kunt u deze bij Sanne of
Suzanne inleveren!
Boeldag
Komende week hebben we vanaf maandagmiddag weer boeldag. Dit betekent dat alle
spullen uit de kwijtkist in de hal bij de groene groepen worden uitgestald. Mist u iets van uw
kind, kom dan even kijken!!

December 2015
Vrijdag 11

Groepsavond Annet

Van 19.00 – 21.00u op school

Donderdag 17

Kerstviering

Van 17.30 tot 19.00u op school

Vrijdag 18

Alle kinderen naar school tot 12.00u

Maandag 21
december t/m
vrijdag 1 januari

Kerstvakantie
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