
Nieuwjaarsbrieven 

 

  

   

 27/11   Start van de advent: het eerste kaarsje 

brandt. 

30/11   Zwemmen voor hond, beer en schaap. 

             Vriendjesdag geeltjes.                                                             

01/12 Kleurenvlindermoment 

05/12 Bib voor schaap en koala 

06/12 Sint op school 

07/12 Kijkmoment voor onze nieuwe kleutertjes. 

08/12   Bib voor hond. 

14/12   Zwemmen voor eekhoorn, koala, uil en 

pinguïn. 

              Vriendjesdag geeltjes 

20/12  Kersthappening 
21/12  Kijkmoment voor onze nieuwe kleutertjes. 

22/12  Activiteit kleutermenu: digitale wolven. 

             Kerk voor alle oudste kleuters. 

23/12  Activiteit kleutermenu: digitale wolven 

          Start kerstvakantie     
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De maand december is begonnen … 2023 lonkt al een 

beetje. Dus … stilaan de hoogste tijd om 

voorbereidingen te treffen rond de nieuwjaarsbrieven! 

1 brief voor mama en papa zal de school schenken en 

wordt door uw kleuter verder versierd. 

De brief in bijlage bevat een link om de aantallen in te 

vullen. 

Wat als deze niet werkt? Steek dan gerust een briefje 

in de boekentas met naam en aantal. 

 

Als het buiten koud is, verwachten we alle kinderen op 

school, voorzien van warme kledij, want wij spelen 

elke dag even buiten! Ze doen ook best speelkledij en 

speelschoenen aan. 

Dikke trui, warme jas, dikke kousen en waterdichte 

schoenen! 

Ook een muts, sjaal en handschoenen, voorzien van 

een naam! 

Brrrr Brrrr Brrrr Brrrr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een warm en mooi nieuw ja 
in een goede gezondheid 

Sinterklaas 

 

JK en MK: op maandag 05/12 brengen wij onze 

schoen mee met een wortel en/of een klontje suiker 

en/of iets lekkers voor Sint en/of zwarte piet. 

OK: op maandag 05/12 zetten wij onze turnpantoffel 

in de klas. Wij mogen iets meebrengen voor het paard, 

de Sint of zwarte piet. 

 

 

 

 

  

Ouderraad 

Rokers aan de schoolpoort 

Wist je dat… 

De ouderraad de Sint een handje toesteekt bij 

het vullen van de zakjes vol lekkers! 

 

Ziekenfonds 

Mogen wij vragen om bij het afzetten van uw 

kindje niet bij de schoolpoort te blijven staan 

om te praten en/of te roken. 

We willen graag dat alle kindjes en ouders in 

een veilige omgeving naar school kunnen 

komen. 

Als onze kinderen op uitstap gaan kan u bij het 

ziekenfonds een terugbetaling krijgen. 

In bijlage vindt U de nodige documenten. 

U vult dit document zelf volledig in en dan zorgen 

wij voor de stempel van de school. 

Digitale wolven 

Hoi! Wij zijn Amelie en Wolfje, trotse ambassadeurs 

van Digitale Wolven én beste vrienden! 

Zelf ben ik altijd in de ban geweest van technologie. Ik 

vind het super cool om mee te zijn met de laatste 

trends en ben pas echt gelukkig als ik iets nieuws kan 

bijleren. Wolfje helpt me daar goed bij. Hij weet alles 

van alles. Een echte expert op vlak van technologie! 

Stiekem droom ik ervan om later even slim te zijn als 

Wolfje. Dan kan ik de wereld veroveren met mijn 

innovatieve ideeën en IT-skills. Doe je mee? 

Digitale wolven kost 2,5 euro en komt op de 

schoolrekening. 


