
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 

De Sint en zijn Pieten maken maandag hun intrede! 
We vragen aan de kleuters om zeker tegen 8u30 op 
school te zijn.  
We stappen immers naar het station om de Sint en zijn 
Pieten te verwelkomen.  
 
 

 
 
We steken met alle kleuters het tweede kaarsje aan van de adventskrans, we 
kijken uit naar het feest van Kerstmis en staan stil bij deze tijd van vreugde en 
hoop. 
 
Deze week zijn het de oudercontacten in de klas van uw kind (je krijgt het juiste uur van 
de juf). 

                               
 
Nieuws KD 1 
 
Maandag krijgen we bezoek van Sint en Piet. Kom op tijd naar school zodat we hen zien 
aankomen aan het station. 

 
Benieuwd wat ze voor ons hebben meegebracht. 
Verder genieten we van het gekregen speelgoed en 
het Sintgebeuren in de klas.  
 
Daarna kan de Sint met zijn gevolg weer terug naar 
Spanje  vertrekken. 
 
 

   Sintepietergroetjes, juf Amber 



Nieuws KD 2 
 
Spannend, de Sint en zijn Pieten komen ons bezoeken op maandag! 
Het wordt alvast een dag om van te genieten.  
Vergeet zeker niet op tijd te komen, we moeten nog even stappen naar het station en 
vertrekken om 8u30 met de kleuters.  
 
Na de Sint en zijn Pieten hun vertrek op maandag, genieten we van het gekregen 
speelgoed! 
Lekker spelen en ontdekken wat de Sint gebracht heeft.  

 
Verder leren we nog wat meer over de Sint en zijn Pieten.  
 
Ook de oudercontacten vinden deze week plaats. (mail met uur krijgen jullie allen aan) 
Als juf zal ik het opgegeven uur proberen te bewaken.  
Mijn excuses alvast moest het bij iemand wat uitlopen.   
 
Sintige groeten, juf Whitney 
 
 
Nieuws KD 3 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Eindelijk is het zover!  De kleuters hebben er hard naar uitgekeken en hun schoentje staat 
klaar aan onze schoorsteen!  Maandag komt Sinterklaas naar onze school!  Zoals je in het 
algemene deel al kon lezen vertrekken we uitzonderlijk al om 8.30u op school.  Want 
Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar met de trein naar Bouwel zal komen.  We 
stappen samen met de kinderen van L1 en L2 naar het station, zodat we Sinterklaas daar 
kunnen verwelkomen! 
Nadat we Sinterklaas zijn verjaardag samen gevierd hebben in de zaal, kunnen we eindelijk 
gaan kijken wat hij voor onze klas gebracht heeft in de nacht!  Spannend! 
Wat zullen we weer leuk kunnen spelen en leren volgende week, met al dat nieuwe 
speelgoed!  Ik kijk er alvast naar uit! 
 
Dinsdag vieren we nog eens feest!  Deze keer is Sem ons feestvarken 
want hij is samen jarig met Sinterklaas!  Hij wordt dan al 5 jaar!   
Hiep hiep hoera voor deze grote jongen! 
 
Woensdag mogen onze blauwtjes een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ll”. 
 
Feestelijke Sint-groetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 
 


