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Thema: kerst 
   
Na de drukke en spannende tijd van Sinterklaas gaan we de donkere, maar 
gezellige dagen voor kerst in. 
De klas wordt in kerstsfeer gebracht; er is een boom die mooi wordt 
versierd, kerstverlichting, we maken een kerststukje en de werkjes staan 
ook in het teken van kerst.  
Bij kerst hoort uiteraard een kerstdiner!!! Het traditionele diner (in 
feestkleding) is op woensdag 19 december van 17.30 uur tot 19.00 uur.  Ook 
hebben we dit jaar weer een kerstmarkt in de school. Hiermee willen we graag geld ophalen voor een nieuw 
speeltoestel op het plein, maar is ook bedoeld om met alle ouders en andere belangstellenden gezellig samen zijn te 
zijn!!  Nadere informatie hierover volgt nog.  
Het kerstverhaal wordt voorgelezen/verteld, maar de andere manieren waarop mensen kerst vieren komen ook aan 
de orde, waarbij een ieder in zijn/haar waarde wordt gelaten.  
 
Misschien wil uw kind kerstkaarten uitdelen……mocht dat zo zijn dan graag op de volgende manier: 

 Een kaart voor iedereen  

 Geen namen op de kaart 

 Wel graag een afzender 

 De kaarten worden aan het eind van de ochtend of middag uitgedeeld. 
 

Onderbouwd Taal 
 
Woordenschat 
De woordenschat wordt uitgebreid met moeilijkere woorden die betrekking hebben op kerst en ons boek dat 
centraal staat deze periode: De kleine kerstman. 
 
Letters 
We bieden de letter aa aan.  

 
Onderbouwd Rekenen 
 
Getallen en bewerkingen 
Met Minie de meetmuis gaan we lengtes afpassen en we gaan ons werk plannen en reflecteren. (De kinderen zelf 
laten vertellen hoe ze vinden dat het werkje is gemaakt/gedaan.) 
 
We bieden de getallen 8 en 18 aan.  
 
Verder herhalen we dingen en ligt het accent deze periode op het 
knutselen en het versieren van de klas. 
 

Motoriek 
Schrijven 
De letters die we aanbieden, worden door groep 2 ook op A4 formaat 
geschreven.  
Verder oefenen we de fijne motoriek met verven, tekenen en 
knutselen.  
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Agenda 
19 dec: kerststukjes maken 
19 dec: kerstfeest vanaf 17.30 uur, kerstmarkt vanaf 18.30 uur 
24 dec - 4 jan 2019: kerstvakantie 
 
Gevraagd: 
Op woensdag 19 december gaan we een kerststukje maken. Wilt u uw kind dan wat groen, een hoge niet te dikke 
kaars, wat versiersels (voor algemeen gebruik, zo niet dan graag voorzien van naam) en eventueel een snoeischaar 
mee geven? De kaarsen van de kerststukjes zullen op school i.v.m. de veiligheid niet branden……Maar thuis kunnen 
de kaarsen dan worden aangestoken.  
Ook zoeken we nog een paar ouders die willen helpen die ochtend! Graag doorgeven aan de juf of aan de klassen 
ouder, Renee Dikkers (de moeder van Mads) 
 
Ook sparen we schone glazen potjes (zonder deksel)  
 
Welkom !! 
Tala, Mees en Livai zijn al gestart, Lina komt in december wennen bij ons in groep 1.  
Heel veel plezier en een fijne, leerzame tijd op De Vlonder! 

Wij wensen een ieder alvast heel gezellige en vrolijke dagen! 

 
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Mary en Annet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website bij de groep. 
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