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Vragen

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Elstar-magie!

Samen leven, samen vieren!

Thema 7 – december 2021

1/2 a

Schitter, schitter kleine ster …..

🎶Rudolf dat leuke rendier, met zijn rode
neus voorop,
Trekt in zijn slee de kerstman, over elke
heuveltop. 🎶

Rendier van wasco en ecoline

🎶Dichtbij de kerstboom, zingen wij zacht.
Overal lichtjes in de donkere nacht.
En de sterren die stralen, zacht schijnt de maan.
Overal kerstfeest, ook ver hier vandaan. 🎶

Kerstboom borduren

Kerstboom vouwen

Kaarsen sorteren

Tekendictee

1/2 b

1/2 c

1/2 d
Van hop, hop, hop naar ho, ho, ho!

Van hop hop hop naar ho ho ho binnen een paar dagen.. de kinderen van groep 1-2d kunnen
dat! Want zoals een van de lieve mannen tegen een ietwat sip dames pietje uit de klas zei: ‘Het geeft
niks hoor dat Sinterklaas weer naar Spanje gaat, niet verdrietig zijn, we hebben de gezellige
kerstbomen nog.’ En zo is het maar net!
Waar de stoomboot weer voor het ruime sop heeft gekozen, schieten de kerstbomen uit de grond.
De meest mooie glitterige kerstballen rollen door de klas, ‘Marie’ (aldus een van de kinderen;)) en
Jozef krijgen een mooi onderdak aangemeten in de bouwhoek, in de huishoek wordt een heerlijk
kerstdiner bereid; de tafel gedekt en party outfit uitgekozen, slingers worden vakkundig gemeten
voordat ze in de boom gehangen worden en vele lieve wensen voor andere mensen bedacht na het
lezen van het verhaal ‘Kleine muis mag een wens doen.’ Hartverwarmende uitspraken vullen het hart
van de juf; ‘Ik wens dat mijn broertje me altijd wil knuffelen, want hij is zo lekker zacht!’, of: ‘Ik wens
dat Gijs altijd met mij wilt spelen, want wij zijn dikke vrienden!’ en: ‘Ik wens dat niemand Corona’s
krijgt als ze hun mondkapje zijn vergeten!’.

Maar sta vooral ook niet verbaasd te kijken als hier en daar een ontsnapt wollig schaapje voorbij
sluipt uit ons kerststalletje. Schrik niet als je ons hoort meebrullen met ‘oh dennenboom’ of ‘zes
mooie ballen in de kerstboom’ of als je ons ziet zitten voor een knapperig haardvuur op het
digibord. Wij zijn dol op samen zijn en samen vieren!
Fijne dagen toegewenst en een dikke klapzoen van de gele klas.

1/2 e

Klas 1-2e is zo van het ene feest, het andere in gevlogen: Kerst! De klas is prachtig versierd met
kerststerren op het raam en een twinkelende kerstboom heeft zijn intreden in de klas gedaan. De
kerstballen groeien uit het plafond en de ene na de andere kerst knutsel wordt gemaakt door de
kinderen. We werken in een gezellige sfeer, met de open haard lekker knetterend op het digibord.
We zingen veel liedjes over de Kerst en luisteren naar het Kerstverhaal. Kortom: We genieten volop
van deze donkere, gezellige dagen voor de vakantie!

3/4 a
Groep 3/4 A
We hebben de
afgelopen tijd intensief
gespeeld in de Sint
hoek. Het kantoor van
Sinterklaas (zie je
sinterklaas telefoneren).
De andere Sint is bezig
met de verlanglijstjes
stempelen. De pieten
zijn alle pakjes aan het
inpakken volgens de
verlanglijstjes.

Nu de Sint weg is, hebben we een
prachtige kerstmarkt gemaakt. De
kinderen hebben de boom geverfd
en kerstballen geknutseld. In de
bakkerij worden koekjes gebakken
en die kunnen worden verkocht in
de kraam op de markt! Genieten!

3/4 b

De bouwhoek

Er wordt flink gebouwd in groep 3-4B. Zo is er een pietenhuis
gemaakt en een schoorsteen. Echte bouw-pieten!

3/4 c

In groep 3-4C leeft het thema ‘’samen leven, samen vieren’’ volop! Wij zijn naar een kerk geweest,
helemaal aan het begin van dit thema. Half november kwam Sinterklaas in Nederland, sindsdien zijn
wij vooral met Sinterklaas bezig geweest. In de klas waren er zelfs spiekpieten! Deze lieve mannen uit
groep 4 hebben een kralenplank gemaakt. Ze zijn er erg druk mee geweest! Het resultaat mag er
zeker zijn! Wij wensen jullie allemaal alvast een fijne vakantie met gezellige feestdagen!

3/4 d

Wij zijn heerlijk de kerstsferen ingedoken tijdens het knutselen! Er zijn mooie kaartjes,
sterren en kerstballen geknutseld. De kinderen hebben ook veel geknutseld voor andere
mensen, er zijn mooie kerstkaarten geknutseld voor het thomashuis en vlaggetjes met
waxinelichtjes gemaakt voor het ziekenhuispersoneel.
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