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Maandbrief december derde kleuterklas 
 

Schooljaar   2019 – 2020 

week 1 (2 – 6 dec) 

Thema : Sint en Piet 
We werken verder rond dit thema (zie maandbrief november). 

Woensdag 4 december houden we een muzische impulsdag met de 

hele kleuterschool. Graag zouden we deze dag uw kind verkleed als 

zwarte piet op school zien toekomen. U hoeft hier niets voor te aan te kopen aub! 

Tip: pull of T-shirt in een vrolijke kleur, kleurrijke muts/handschoenen(als je dat 

hebt…), korte broek met kousenbroek onder,… 

Op vrijdag 6 december mogen we Sinterklaas met zijn Zwarte Piet 

verwachten in zaal de Kettinghe. 

Zondag 1 december start de Advent. We ontsteken de eerste 

kaars en zo beginnen we stilaan uit te kijken en af te tellen naar 

Kerstmis.  

 
week 2 + week 3 (9 dec – 20 dec) 

Thema : Kerstmis 
De tweede, derde en vierde kaars(en) van de adventkrans worden 

aangestoken. We focussen ons bij dit thema op godsdienstige ontwikkeling, waarbij 

we het kerstverhaal vertellen, dramatiseren, verder uitdiepen. We maken het stil bij 

de adventkrans en de kerstboom. 

Bij de kerstbomen en –versiering in de klas en in de schoolomgeving stimuleren we 

onze zintuiglijke ontwikkeling door gericht en intens waar te nemen (vooral ruiken en 

voelen). We oefenen op vloeiend schrijven door guirlandes te tekenen in een 

kerstboom, lussen van een strik, kerstballen versieren met bolletjes, golfjes, rechte 

lijnen, boogjes,… 

We gaan bij de kerststal de muzische bouwsteen ‘BEELD’ beleven, herkennen, 

onderzoeken en hanteren door te experimenteren met ruimte (op, onder, 

bovenkant, figuren dichtbij, veraf, rechterkant, linkerkant,…), 

compositie (vol, leeg, patroon door herhaling), vorm (vierkante, 

driehoekige, ronde kerststal, personages in de kerststal met 

geometrische figuren, (omtrek)lijnen, lichaamsvormen,…) 

We verwerven inzicht in ruimtelijke oriëntatie en relaties door de 

adventkrans en kerststal vanuit verschillende gezichtspunten te 

bekijken. We schatten, meten en rekenen met kerstslingers waarbij 

we het begrip lengte als ‘hoe lang is iets’ gaan onderzoeken.  

 
 



 

 !!! 
Als je thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets te maken 

hebben met het thema waarrond we werken, mag je die altijd meebrengen naar de 

klas. Vergeet er niet je naam op te zetten ! 

!!! 

 

De jarigen van deze maand : 
6 december: Sinterklaas 

                                                         11 december: Sofia 

 

Varia 
■  woensdag 4 december: muzische impulsdag in thema Sinterklaas 

■  donderdag 5 december: breng een schoen mee met een wortel of … 

■  vrijdag 6 december: Sinterklaas komt op bezoek! 

■  donderdag 19 december: individuele oudercontacten in de    

     lagere school. Op de speelplaats zal een kraampje staan met 

     glühwein. Ook de ouders van onze kleuters zijn hier welkom! 

■  kerstvakantie van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 

 

 

 

!!  Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een  

planning die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse van 

kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen. 
 

 

 

  

 
Juffen Anja’s 

 

 

 

Na de kerstvakantie starten we weer op 6 januari. Die dag vieren we Driekoningen. 

We zullen dan ook de straat opgaan en langs de huizen gaan om ‘driekoningen’ te 

zingen. Je kan nu al op zoek gaan naar wat verkleedspulletjes. (een 

badjas is altijd een ideale verkleedmantel, alsook een 

keukenhanddoek voor tulband) 


