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Maandbrief december 2019 
Onthaalklas - juf Carlita 

1.Thema’s: 

Week 1: Ik zet mijn schoentje klaar!  
We tellen de nachtjes slapen tot de verjaardag van de 

Sint af. Op 6 december brengen Sinterklaas en Zwarte 

Piet een bezoek aan onze school. Hoog tijd dus om ons voor 

te bereiden ... We beluisteren en zingen 

Sinterklaasliedjes, maken een mooie tekening voor 

Sinterklaas en zetten ons schoentje klaar.  

We knutselen verder aan onze Zwarte Piet en maken allen 

samen een verjaardagskaart voor 

Sinterklaas.  

De kleuters mogen deze week (ten laatste do 5/12) 

een schoentje meebrengen met iets lekkers voor het 

paard, de Sint of Zwarte Piet. Vergeet de naam niet! 

 

Wie thuis leuke spullen in dit thema heeft mag deze 

zeker meegeven naar school. (verkleedspullen, 

prentenboek, speelgoedfolder, stokpaard,...) 
 

Week 2 en 3: Kerstsfeer in onze klas! 
♪♪♪ “We versieren onze kerstboom, hup, hup, hup... Met 

kerstbomen make-up, up, up.... ♪♪♪  

We nemen onze kerstboom waar en mogen deze vervolgens 

versieren met kerstballen, glinsterende slingers en gezellige 

lichtjes.... De kleuters luisteren naar het kerstverhaal en 

beschouwen de kerststal, zo maken ze kennis met de 

belangrijkste personages. Vervolgens spelen we het 

kerstverhaal na in de klas.  

Onze tent wordt een knus hoekje met kleine lichtjes en zaklampen.  

Voor de vakantie vieren we een Kerstfeestje in de klas.   
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Wie thuis spullen heeft om onze klas te verrijken 

mag deze steeds meegeven; Kerstversiering, 

kerststalletje, lichtjes, zaklamp, kleine 

nachtlampjes, boekjes rond het thema,.... Alvast 

dank! 

 
 

2. Expressie-activiteiten: 
 Experimenteren met beeldende materialen en technieken: schilderen, 

knippen, scheuren,... 

 Zwarte Piet maken 

 Kerstboom versieren 

 Schilderen met dennentakken 

 

3. Liedjes en versjes 
 Oh dennenboom 

 Klingelingeling 

 Lichtje uit, lichtje aan. 

 Nieuwjaarsbrief 

 

4. Verjaardagen 
 15/12 Maeva Kucam 

 17/12 Ellis Janssens 

 23/12 Hudayfah Didou 

 26/12 Matz Van Geldorp 

 

5. Ons klasje 
 Na de kerstvakantie maken Layla, Fritz, Matz, Maeva, Ellis, Hudayfah en 

Liv de overstap naar K1. We verwelkomen in januari 4 nieuwe vriendjes in 

de klas. 

 

6. Opmerkingen 
 Tot aan de kerstvakantie krijgen de kleuters op woensdag fruit op school.  

 Woensdag 4/12: Muzische impulsdag met de hele kleuterschool: de 

kleuters mogen zich die dag eventueel verkleden in zwarte Piet (geen 

verplichting uiteraard en zeker niets speciaals aankopen hiervoor!!!) De 

kleuters zullen in groepjes verschillende workshops aangeboden krijgen 

die te maken hebben met het thema “Sinterklaas” (muziek, drama, beeld, 

beweging,…)  



 Donderdag 5/12: Schoentje en iets lekkers voor het paard, de Sint of 

Zwarte piet. 

 Donderdag 5/12: Naar jaarlijkse traditie geeft juf Debora haar kleuters 

de kans om hun ‘tutje’ persoonlijk aan Sinterklaas af te geven. Ze hangt 

alle ‘tutjes’ dan aan een ketting zodat Sinterklaas deze kan dragen op zijn 

verjaardagsfeest. De kleuters die overstappen naar K1 en ook graag hun 

tutje willen afgeven mogen dit ook meebrengen om aan de Sint te geven.  

Bespreek dit even met je kleuter, want eens gegeven altijd gegeven! ;-) 

SCHRIJF ER DE NAAM VAN JE KLEUTER OP AUB: Juf Debora houdt 

deze “tutjes” bij tot ze afzwaaien in het 6de leerjaar. Dan krijgen ze hun 

“tutje” terug, maar dat mag je uiteraard aan hen niet verklappen  

Geef me een seintje indien je kleuter deze grote stap wil zetten;-) 

 Vrijdag 6/12: Sinterklaas en Zwarte Piet komen op bezoek in “De 

Kettinghe”. 

 Maandag 9/12: Gelieve allerlei kerstversiering en / of andere spullen in 

het thema (lichtjes, zaklampen,...) mee te geven om onze klas te versieren 

/ verrijken. 

 Donderdag 19/12: Kerstdrink op de speelplaats, aan iedereen een warm 

welkom van de ouderraad. 

 Maandag 1 januari: Drie Koningen zingen. De hele school gaat zingen in 

de straten van Heffen. Met de jongste kleuters gaan we eventjes mee in 

de straten aan de school. De kleuters mogen een badjas of mantel 

meebrengen om over hun jas aan te trekken.   

 
 

Voel je vrij het fluo-hesje van je kleuter te pimpen en te  personaliseren zodat je kind zijn / 

haar eigen hesje herkent. 

 

Voorzie alle spullen (ook wanten, muts, sjaal, vestjes,...) dat je kind 

mee naar school brengt van de naam! 

 

 

Juf Carlita  

 
Spreek me gerust aan bij vragen, voor of na de klasuren of 

stuur een mailtje naar Carlita.baetens@vbheffen.be 


