
 

Maandagmorgen kregen we opnieuw  

een brief van één van de pieten.  

Deze keer was het niet de danspiet,  

maar de zangpiet die een vraag voor ons had. 

Kunnen wij een liedje inoefenen voor  

vrijdag om te tonen aan Sinterklaas?  

 

Natuurlijk!  

 

 

Maandag leerden sommige kinderen (in de les Godsdienst) over de adventsperiode. 

Ze luisterden naar een deel van het kerstverhaal, bekeken de adventskrans grondig en 

gingen daarna buiten zelf aan de slag. Zie hier hun mooie resultaten. 

  
 

 

 
 

Klasnieuws vlindergroep:  
Editie nr 12 

Soms vraag ik me af kom je dit jaar 

echt opnieuw naar me toe? Ik denk 

dan aan de tijd dat ik nog heel erg 

klein was, wat gaat het snel. Met het 

vallen van de nacht,  hoor ik op het 

dak, ben je daar misschien?   

Ik weet gewoon niet hoe,   

Maar telkens kies je goed.   

Wij verlangen zo hard naar de 

avond nu.. Zes december ‘t is 

Sinterklaas.  Ik weet dat ik moet 

wachten tot het donker is.   

Was ik braaf genoeg Sinterklaas?   



De hele week door hebben we veel gewerkt. Herhalen, herhalen, herhalen! Het eerste 

leerjaar oefende nogmaals de splitshuisjes, de klok, rijmwoorden, de gekende 

woorden en letters. Het tweede leerjaar bekeek nog eens de bewerkingen tot 100, het 

honderdveld, de maaltafels, de centimeter… 

  

   

 

Tussen het oefenen door schreven we ook voor 

bejaarden, die zo'n opkikkertje in deze barre 

tijden zeker kunnen gebruiken!  

 

 

 

Dinsdag bracht Tiele haar dierenkring 

over ‘het hert’. Tiele wist ons te 

vertellen dat het gewei er elke winter 

afvalt en daarna opnieuw terug 

aangroeit. Maar dan nog groter! Je deed 

het schitterend meid!  

Ook op donderdag wist Noor ons te 

boeien met een dierenkring over ‘de 

ijsbeer’. Ze maakte een plattegrond van 

de noordpool en bewoog haar ijsbeertje 

van de ene naar de andere plek. Zo 

leerden we onder andere dat een 

ijsbeer evenveel weegt als ‘Noor haar 

opa x 7’ Wat waren we onder de indruk! 

  



Tijdens atelier werkten we verder aan ons nieuwjaarsgeschenk. En daarna maakten we 

speelgoed uit hout.  

 

Maar we waren vooral in blijde 

verwachting van Sinterklaas!  

 

’s Morgens aten we gezellig samen 

klaaskoeken met chocomelk om in de 

sfeer te komen. Plots kwam Sint met zijn 

pieten binnen. We dansten samen de 

pepernotensamba en zongen ons liedje. 

Sinterklaas was alvast heel erg onder de 

indruk!  

 

  



Rond 11 uur was het EINDELIJK onze beurt om bij de Sint te gaan.  Zijn de vlinders 

braaf geweest dit jaar? Ja hoor! Enkel heel veel lovende woorden. Er waren goeie 

opruimers, doorzetters, knappe dansers.  

De klas kreeg zelf 5 hele leuke pakjes!  

Dank u, Sinterklaasje!   

 

Wat staat er op de agenda? 

• 7 tot en met 11 december: toetsenweek 

• 15 december: rapport 

• 17 december: oudercontact (digitaal – meer informatie volgt) 

• 18 december: winterforum 

 

Schoolbrede afspraken:  

Naast de afspraken die we in onze eigen groep maken, 

werken wij ook steeds naar een schoolbrede afspraak 

toe. 

 


