2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 12 november zijn we gestart met het thema Sinterklaas.
We werken hier aan tot en met vrijdag 30 november.
De woorden die we gebruiken bij het thema zijn:
De maan
de schoen
de muts
de haard
de mijter

de zak
de schoorsteen
de letter
het snoepgoed
de ring

de stoomboot
de staf
de veer
de handschoen
de roe

het pak
de sint
de piet
het dak

het paard
de wortel
de kinderen
het huis

Thuis kunt u de woorden ook oefenen: de woordkaarten met een plaatje die we
gebruiken zijn van juf Sanne en die kunt u via internet terug vinden.
Over dit thema raak je niet uitgepraat en geknutseld en is er veel om te ontdekken.
We kijken met elkaar naar het Sinterklaasjournaal.
Afgelopen maandag kwam meester Karel een geheimzinnige envelop brengen voor
de peuters, kleuters, groep 3 en 4!
In die envelop zaten heel veel Sinterklaasplaatjes…..
Tijdens het Sinterklaasjournaal wordt steeds iets meer verteld over die plaatjes.
U kunt thuis ook elke dag om 18.00u op NPO3 naar het Sinterklaasjournaal kijken.
Nieuw: Iedere ochtend (behalve dinsdag) starten we in het speellokaal met een
gerichte inloopopdracht voor ieder kind. De kinderen kijken waar hun naamkaartje ligt
en ze kunnen meteen beginnen. De sfeer is rustig en de betrokkenheid is groot.
Wanneer de timer stopt, ruimt iedereen mee op en evalueren we samen in de kring.
Belangrijke datums:
Vrijdag 23 november gaan we met de kinderen pepernoten bakken.
Dinsdag 27 november hebben we Pietengym.
De kinderen van groep 6-7-8 helpen meester Mark mee om oefeningen te verzinnen!
Alle kinderen mogen natuurlijk in een Pietenpak naar de gymles.
Vrijdag 30 november bezoekt Sinterklaas de school. Het is de bedoeling dat alle
peuters mogen komen, zonder ouders.
Zaterdag 1 december is het Sinterklaasfeest in ‘t Heike. Dan zingen en dansen we
ook voor Sinterklaas en zijn Pieten en natuurlijk voor alle ouders.
DENKEN JULLIE AAN HET INLEVEREN VAN HET KERSTCHOCOLADE
FORMULIER. UITERLIJK MAANDAG 19 NOVEMBER?

Groetjes juf Anneriet en juf Talitha

