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Algemeen  
 

In de sfeervolle hal werd druk geoefend voor het 

kersttoneel. Buiten stond de tent al weer klaar en 

toen waren er weer héél véél opa’s en oma’s die 

kwamen luisteren naar hun zingende 

kleinkinderen. Wat hebben we ervan genoten! 

 

Gisteravond was de kerstviering en het 

kerstdiner. Hulpouders, kinderen en leerkrachten 

zijn druk bezig geweest om dit alles mogelijk te 

maken. Hartelijk dank allemaal!  

 

We wensen jullie allen heel fijne feestdagen en 

alvast een gezond en gelukkig 2023! 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Agenda 

 

December  

❖ 22 dec.  Kerstviering  

❖ 26 dec. Kerstvakantie  

 

Jarigen 

 

Januari 

❖ 3 jan Eva   11 jaar 

❖ 11 jan Norbert 11 jaar 

❖ 12 jan Naham  8 jaar 

❖ 12 jan  Bjorn   12 jaar 

❖ 23 jan Cato   10 jaar   
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De afgelopen weken stonden in het teken van 

Kerst. Het waren heel gezellige, sfeervolle weken. 

Gisteravond werd dat afgesloten met een lekker 

en gezellig kerstdiner.  

Fijne feestdagen!  
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De afgelopen weken hebben wij veel geoefend 

voor de Sing-a-long. En wat was het een feest om 

dit voor alle opa's en oma's te mogen doen.   

 

Ook heeft groep 4 heerlijke muffins gebakken. 

Hiermee hebben we ook nog eens de woorden 

van taal geoefend en hebben we goed begrijpend 

moeten lezen. Het was een succes!  

 

Fijne vakantie en mooie feestdagen gewenst! 
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Kerstgevoel in groep 5/6 

De afgelopen periode hebben we het kerstgevoel 

gecreëerd in groep 5/6. Zo hebben we vrolijke 

rendieren gemaakt met krijt, waterverf en 

ecoline. Ook hebben we ons eigen 

kerstmannenverhaal geschreven naar aanleiding 

van een afbeelding. Op die manier waren we met 

het thema bezig, maar oefenden we ondertussen 

ook met interpunctie en zinsopbouw. 

Verder willen we elkaar een fijn kerstgevoel 

geven. Daarom hebben we allemaal een lootje 

met een naam getrokken. Deze persoon hebben 

we extra goed in de gaten gehouden en aan het 

eind van elke dag schreven we een compliment 

voor die persoon. Zo krijgt ieder voor de vakantie 

een envelop met positiviteit mee naar huis voor 

de vakantie. 

We wensen iedereen prachtige kerstdagen en 

een spectaculaire jaarwisseling. Tot volgend jaar! 

Juf Anne & juf Daphne 
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De neppe Kerstman 

Het was 25 December. Kiki en Bas hingen hun 

kerstsok aan de schoorsteen. De vader en 

moeder van Kiki en Bas hadden ook een kerstsok. 

Ze gingen naar een restaurant. Kiki en haar 

moeder hadden een mooie galajurken aan. Bas 

en zijn vader hadden rode met groene pakken 

aan. Ze zagen er prachtig uit! Iedereen stapte in 

de auto. Vader ging rijden en moeder zat naast 

hem. Ze waren onderweg, ze waren enthousiast. 

Ze gingen eten bij een heel erg chic restaurant. Je 

mocht alles opscheppen wat je wou. Ze hadden 

borden vol sushi. Ze hadden heerlijk gegeten. Ze 

hadden ook zin in een dessert. Dat vonden ze er 

wel bij passen. Kiki had een lekker ijsje besteld. 

En Bas een aardbeienijsje. En de ouders hadden 

geen ijs, maar cheesecake. Ze waren klaar met 

eten en betaalden. Ze stapte in de auto en reden 

naar huis. Het was bijna 21:00 uur. Ze hadden 

hun kerstsok al klaar hangen. Ze gingen naar 

boven en naar bed. Het was bijna 22:00 uur. 

Opeens ging er iets ritselen. Iets bij de deur, bij 

het slot. Bam! De deur was open. Het was een 

kerstman! Hij deed zijn schoenen uit en begon 

heel zachtjes te lopen. Van links naar recht. 

Totdat hij de kerstsokken zag. Hij sloop naar de 

kerstsokken. Er lag een autootje van Bas op de 

grond. Hij struikelde over het autootje. Bam! Hij 

lag op de grond, de kerstman sprong omhoog en 

bleef achter de bank zitten. Kiki werd wakker, ze 

sloop naar beneden. Ze keek achterom, vooruit, 

links en rechts. Ze keek overal rond. Ze zag niks, 

ze keek nog een keer maar ook niks. Ze ging 

terug naar boven en sliep. De kerstman schrok 

wel een beetje! Hij stond op en sloop verder. Hij 

was bijna bij de kerstsokken. Hij pakte ze allemaal 

en sloop achter de bank en ging zitten op zijn 

hurken. De eerste kerstsok was van Bas, er zat 

een tekening in. De kerstman scheurde de 

tekening door, want hij vond het maar niks. Toen  

 

was Kiki aan de beurt, daar zaten snoepjes in. De 

kerstman maakte alle snoepjes open en pakte ze 

allemaal. En op waren de snoepjes, hij had ze 

allemaal opgegeten. Toen was de moeder aan de 

beurt. Die had een kleurplaat erin zitten. De 

kerstman scheurde die ook door. Toen de vader, 

daar zat wel iets leuks in. Het was een sok met 

chocolade gevuld. Die kerstman greep de 

chocolade en stopte het in zijn mond. Hij vond de 

chocolade heerlijk! Toen was hij klaar met 

snoepen. Hij stond op en ging naar boven. Hij 

was zo zwaar dat de trap kraakte. Hij ging naar de 

kamer van de ouders. Hij zag ze slapen, maar de 

moeder was wakker. Want de telefoon die naast 

haar lag, ging trillen. De moeder ging op de 

telefoon kijken wie het was. Toen ging ze naar 

beneden, de kerstman sprintte naar beneden en 

sprong weer achter de bank. Het was al 07:00 

uur. De moeder ging even stofzuigen. Ze moest 

achter de bank, maar daar zat de kerstman. Maar 

de moeder moest nog wel even de hond uitlaten 

van Kiki en Bas. De moeder ging de hond uitlaten. 

Toen ze weg was, ging de kerstman naar buiten 

toe. Hij rende naar de tuin en sprong over de 

schutting. Hij belandde in een andere tuin. Daar 

ging hij door het huis en vloog de deur uit. Toen 

Kiki en Bas wakker werden, waren ze niet verrast. 

De kinderen gingen heel hard huilen. De vader 

was ook geschrokken. Maar de kerstman had 

geluk!  

Jade 
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