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Gelukkig moeten ze nog van alles
voorbereiden: een boom versieren,
kaarten schrijven en rondbrengen,
cadeautjes inpakken… Mark Sperring
Sinterklaas,
Wat een geluk hadden we met het weer
vandaag. We kijken terug op een zeer geslaagd
Sinterklaas feest. Wat een plezier hebben de
kinderen en leerkrachten vandaag gehad.
Prachtige cadeautjes in de schatkamer en de
fantastische surprises die door de kinderen zijn
gemaakt.

Ma.7 dec.
Versieren voor
kerst 13.15

Een grote dennenboom staat in het
bos. De eerste sneeuwvlokken
dwarrelen naar beneden en boven
een dorpje straalt een heldere ster.
In dit verstilde en sfeervolle
kerstverhaal bezoeken bosdieren
een winters dorpje in kerstsfeer om
versieringen te zoeken voor hun
dennenboom in het bos. Alles komt
voorbij: van de herder met zijn
schapen tot een kerstkoortje en een
kerststal. De winterse setting met
een ijsbaantje, koek-en-zopie en
vers gevallen sneeuw maakt het
helemaal af. Nicole de Cock

Fruit van de week
Deze week komkommer, appel, sinaasappel.

Kers versieren
Deze week heeft u via basisschoolnet een
berichtje van juf Laurie gehad met een oproep
om te helpen versieren voor kerst.
We doen dit op beide locaties op maandag 7
december om 13.15 uur.
Zoals u zult begrijpen is alle hulp welkom.

Boekentips:
Nog een paar weken tot Kerstmis!
Lilly verheugt zich erop. Maar helaas
is er geen spoor te bekennen van de
kerstsfeer. In de winkels heeft
iedereen haast en een slecht
humeur en de kinderen denken
alleen maar aan de cadeautjes die ze
zullen krijgen. Lilly vindt dat de
kerstmagie weer terug moet komen
Knister

Kerstboeken

Net als elk beertje kan Kleine Pip niet wachten
tot het Kerstmis is! Hoe legt Papa Brom uit dat
hij eerst nog een paar nachtjes moet slapen?
www.deflierefluiter.nl
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Woe. 9 dec.
Groepen 6 naar
Stedelijk
Museum
Di. 15 dec.
Groepen 7 naar
Rijksmuseum
Do. 17 dec.
Kerstdiner
Vr. 18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.
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Groepen 6 naar
Stedelijk
Museum

De konijntjes Nina en Flip vinden iets vierkants
met allerlei tekens erop. De slimme kraaien
zeggen dat er TOMTE NAAR B op staat. Dat
betekent natuurlijk dat tomte naar de dieren in
het Grote Bos zal komen! De kraaien vertellen
ook dat tomte meestal met Kerstmis komt. En
de eekhoorns weten dat het kerst wordt, als
men allerlei mooie dingen in de bomen hangt,
een kerstmaal kookt en samen lekker eet, danst
en zingt. En dat iedereen dan heel lief voor
elkaar is! Overal is men nu druk bezig met de
voorbereidingen voor het kerstfeest. De enige
die nog ontbreekt is tomte. Nina en Flip gaan op
weg om hem te zoeken. Maar er trekt een
sneeuwstorm over het Grote Bos en de konijnen
verdwalen...Ulf Stark
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Di. 15 dec.
Groepen 7 naar
Rijksmuseum
Do. 17 dec.
Kerstdiner
Vr. 18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.
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