
Thema: ‘kerst’ 

Wat is het toch een heerlijke tijd. Een beetje jammer dat we slechts één weekje op school konden zijn 

maar wat een week was het. Deze week was het één en al bedrijvigheid in de bijtjesgroep. Want wij wilden 

natuurlijk ook onze nieuwjaarsgeschenkjes af krijgen om onze mama’s en papa’s in de watten te leggen. 

Kijken jullie even met ons mee? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Met onze 
sneeuwtafels (jaja er 
waren er wel twee) 
hadden we het 
grootste plezier. Door 
iedere dag iets 
nieuws aan te 
brengen in deze hoek 
werd deze nooit saai. 
Ik zag mooie 
kersttaferelen 
uitgebeeld worden, 
kerstbomen kregen 
de mooiste 
versieringen en er 
kwamen zelfs 
levensechte 
sneeuwpoppen tot 
stand. Met de 
grootste hilariteit én 
vooral de grootste 
opkuis was dit toch 
wel onze tophoek 
deze week. 



 

 

 

 

 

 

Maar maandag stond 
er eerst belangrijk 
werk op de planning. 
Sinterklaas had 
namelijk heel wat 
pakjes gebracht. Door 
de quarantaine 
hadden we deze nog 
niet kunnen 
uitpakken. Groot 
plezier in de 
bijtjesgroep. En de 
speeltjes vallen in de 
smaak. De hele week 
werd er veel met de 
steekbloemen, de 
geluidsblokken en de 
boerderij gespeeld.                                                 



 

 

Het moet wel een 
recordtijd zijn. Maar 
onze 
kerstgeschenken 
kregen we toch af. 
Gelukkig waren wij 
net voor de 
quarantaine al 
begonnen. Wat zijn 
we blij om jullie 
straks te kunnen 
verwennen met een 
mooi geschenk en de 
(eerste) 
nieuwjaarsbrief.                          

En het werd een heel 
speciale 
nieuwsjaarsbrief. 
Want met onze 
kleinste bijtjes een 
versje in 5 dagen 
inoefenen en kennen 
dat zou een beetje 
moeilijk zijn. Maar 
we maakten er iets 
creatief van. Hopelijk 
vinden jullie het 
leuk. Nog even 
wachten  



 

 

 

We herhaalden deze 
week nog even de 
schrijfdans rond de 
kerstbal. Wat doen 
onze bijtjes dit al 
goed.                                                   

Na het tekenen van 
onze kerstballen 
mochten we deze ook 
mooi versieren. We 
kregen heel mooie 
exemplaren te zien.                                                     



 

 

We maakten ook een 
oefening op de 
begrippen groot/klein 
grootste/kleinste. De 
eerste kleuters 
maakten hierbij ook 
een verwerking op 
papier.                                                       

In onze zakjestijd 
oefenden we nog 
verder op onze fijne 
motoriek. Ook de 
jongste bijtjes gingen 
vrolijk mee oefenen. 
Goed gewerkt lieve 
schatten.                                                       



 

 

 

Ons themaboek ‘De 
kleine kerstman’ 
leerde ons hoe leuk 
het kan zijn om iets 
lief te doen voor 
elkaar.  

We besloten 
daarom om ook iets 
te doen voor alle 
mensen van 
Schuiferskapelle. 
Wij maakten een 
reuzegrote 
kerstbal met verf 
en vooral veel 
glitters (ze 
mochten zich eens 
helemaal laten 
gaan ) en gaven 
hem een plaatsje 
met onze 
kerstwens aan het 
venster.                                                      



 

 

De laatste dag voor 
de vakantie 
moeten we toch 
echt even afsluiten 
met een feestje. En 
geen feestje zonder 

popcorn. Céline 
bracht haar 
popcornmachine 
mee en wij mochten 
zelf de popcorn 
maken. Wat leuk!                                                      

Jong en oud… we 
houden allemaal 
van een aperitiefje. 
Wat was het 
gezellig in onze 
bijtjesgroep.                                                      



Ons favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar 

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

   

 

 

 

 

Wat zijn we dankbaar voor zoveel stralende 
gezichtjes iedere dag.  



Hiep hiep hoera!!!  Jef werd 3 jaar! We maakten er een heus dinofeest van met ballonnen, een 

verjaardagsfilmpje, een vuurwerkje en een cadeautje. Wat hadden we plezier. 

 

 

Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

   



   

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 18 december t/m 9 januari: Kerstvakantie. Céline, Lieve en ikzelf wensen iedereen een 

deugdoende vakantie toe en heel veel gezellige tijden met vrienden en familie. Geniet van 

elkaar!  

 


