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KERSTMIS
Kerstmis met zijn groene
kerstbomen en de twinkelende
lichtjes brengt veel gezelligheid
onder de mensen. Misschien
dromen we wel van een witte
Kerst.
Er worden kerstgeschenkjes onder
de kerstboom gelegd en in de
nieuwjaarsbrieven worden goede
voornemens uitgesproken.
Kerstmis is het feest van de vrede
en wil mensen met elkaar
verbinden.

Kerstspel in de Sint-Lambertuskerk
Op woensdag 20 december brachten onze kleuters het kerstverhaal tot leven in de
Sint-Lambertuskerk van Opglabbeek. Met muziek en toneel toonden onze kleuters de
ware boodschap van Kerstmis aan ouders en grootouders.

We wensen onze kleuters, hun ouders en grootouders
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018!

Grootouders lezen voor in het klasje van hun kleinkind
Elk jaar in de maand november worden de grootouders uitgenodigd om voor te lezen
in het klasje van hun kleinkind. In kleine groepjes mochten onze kleuters luisteren
naar de vertelkunsten van hun oma of opa. Voorlezen … vertellen bij de prenten …
en als het even te veel werd, kon er nog een spelletje worden gespeeld.
Onze oma’s en opa’s hebben het voorlezen nog niet verleerd!

Auteurslezing
Op maandag 20 november was
‘boekenmama’ Liesbet Slegers op bezoek
in de bib.
Al tekenend vertelde de auteur over één
van haar laatste boekjes, ‘Karel krijgt een
hondje’.
Vol verwondering zagen de vierjarige
kleuters hoe snel er een ‘Kareltje’
op papier werd gezet.
De auteurslezing kaderde in de nationale voorleescampagne ‘Hier hangt voorlezen in
de lucht’ en werd ons gratis aangeboden door de dienst cultuur van de gemeente.

Pieten slapen in mobilhome
Op vrijdag 17 november viel er een brief
van Piet in de brievenbus van onze
school.
In zijn brief vroeg Piet of wij op onze
school een slaapplaats voor hem hadden.
In het sintpaleis was er geen plaats meer
omdat alle kamertjes waren volgestouwd
met pakjes en snoep.
Zo kwamen onze jongens en meisjes op
het idee om een mobilhome op de
speelplaats te zetten.
De kleuters richtten de mobilhome
gezellig in voor de Pieten. De hele week
zagen de kinderen hoe de Pieten druk in
de weer waren: pakjes maken, de was
uithangen, steppen over de speelplaats,
…
Onze kleuters hebben de lieve Pieten
zelfs mogen helpen met het inpakken van
cadeautjes en het strijken en sorteren van
pietensokken en pietenbroeken.
Op maandag 27 november kwam
de goede Sint zelf op bezoek in onze
school. Er werd gezongen voor de Sint
en zijn Pieten.
Voor ieder van onze kleuters had de Sint
een kleine verrassing.
Die dag waren er alleen maar blije
gezichtjes.

In alle klasjes ging de beleving van het
sinterklaasfeest de volgende dagen nog
even verder.
Voor de 2,5-jarige kleuters was dit een
heel nieuw thema om te ontdekken. Er
werd over de staf en de mijter van Sint
geleerd.
Met verf en penceel konden de kinderen
hun motorische vaardigheden oefenen.

Vijfjarige kleuters leren programmeren met ‘Bee-bot’
‘Ontdek Techniektalent’ is een
initiatief van de provincie Limburg
dat talent voor ‘Techniek en
Wetenschap’ bij kleuters wil
stimuleren.
Door kleuters reeds op jonge leeftijd
op een speelse manier te laten
kennismaken met techniek en
wetenschap schept
‘Ontdek Techniektalent’
toekomstkansen voor iedereen.
In onze school werken de oudste
kleuters met de minirobot ‘Bee-bot’.
Met deze minirobot leren ze op eenvoudige wijze programmeren en wordt het logisch
denken gestimuleerd. Vaardigheden als ICT-geletterdheid, samenwerken, ontdekkend
leren en probleemoplossend denken worden in het minirobotproject getriggerd.
Onze vijfjarigen vinden het zeer leuk om met Bee-bot bezig te zijn in de
verschillende thema’s.
Experimenteren is leren

Bij de jongste kleuters wordt er sterk ingezet op de zintuiglijke en motorische
ontwikkeling. In verschillende activiteiten worden alle zintuigen geprikkeld.
Zichzelf overwinnen hoort daar ook bij. Na enkele voorzichtige pogingen wordt het
zintuiglijk spel een superleuke ervaring.

Met dank aan onze ouderraad
De school heeft een heel
fijne samenwerking met de
ouderraad. Deze groep
ouders vertegenwoordigt de
belangen van alle kinderen
op onze school.
Via de ouderraad houden we
voeling met wat er leeft bij
de ouders van onze kleuters.
Deze geëngageerde groep
staat altijd klaar om ons te
helpen bij allerhande
activiteiten.
En ook dit jaar gaven ze ons een financieel duwtje in de rug met de aankoop van heel
veel leuk speelmateriaal.
De springtouwen, de kruiwagentjes, de tennisraketten en ballen hebben onze kinderen
al veel speelplezier bezorgd!

Grootouderdag

Op donderdag 23 november nodigden onze kleuters hun oma’s en opa’s uit in de
gemeentelijke sporthal van Opglabbeek.
Eerst kregen de grootouders een lekker kopje koffie aangeboden en dan was het de
beurt aan de kleinkinderen. Er werd gedanst, gestapt en gesprongen.
Jong en oud hadden het helemaal naar hun zin.
Met een warme knuffel namen onze kleuters afscheid van hun oma en opa.
Met hulp van de ouderraad en flink wat vrijwilligers werd het een dag om nooit te
vergeten.

Kerstfeest in de klas

de klasjes van juf Chris en juf Lucienne,
juf Greet, juf Nathalie en juf An

het klasje van juf Kathleen

het klasje van juf Claudia

het klasje van juf Nancy

het klasje van juf Christel en juf Kim

Wordt verwacht:
maandag 8 januari
dinsdag 16 januari
woensdag 17 januari
dinsdag 23 januari
woensdag 24 januari
donderdag 1 februari
vrijdag 2 februari
woensdag 7 februari

instap nieuwe kleuters
studiereis naar de Cosmodrome voor de 5-jarige kleuters
opendeur voor de instappers van 1en 19 februari
individuele oudercontacten
vrijaf
instap nieuwe kleuters
individuele oudercontacten
sportdag ‘Rolle Bolle’ voor de 4- en 5-jarige kleuters
carnavalsfeest

De kerstvakantie duurt van maandag 25 december 2017
tot en met
zondag 7 januari 2018.
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