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Maandbrief december 2020 
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. Het is bijna zover… Hoog tijd dus om ons voor te 

bereiden ... We beluisteren en zingen Sinterklaasliedjes, 

maken een mooie tekening voor Sinterklaas, knutselen 

verder aan onze zwarte piet en… 

zetten ons schoentje klaar! 

De kleuters mogen deze week 

(ten laatste do 3/12) een 

schoentje meebrengen met iets 

lekkers voor het paard, de Sint of Zwarte Piet. 

Vergeet de naam van je kleuter niet! 

 

 
 

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.  
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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 
• 18/12 Lenn Scheidtweiler 

 

5. Ons klasje 
• Voor Leon, Xavi, Lenn en Amar is het de laatste maand in de onthaalklas, 

na de kerstvakantie maken ze de overstap naar K1. We zullen jullie missen 

grote kerels! 

 

6. Varia 
• Ten laatste donderdag 3/12: Schoentje en iets 

lekkers voor het paard, de Sint of Zwarte piet       

• Vrijdag 4/12: Alternatief Sinterklaasfeest in de 

klas. Zou er iets in ons schoentje zitten?  

• Maandag 7/12: Gelieve allerlei kerstversiering en / of andere spullen in 

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

versieren / verrijken. 

 

 

  



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 


