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KERSTMIS
In december, wanneer de dagen
kort en donker zijn, kijken we uit
naar het feest van Kerstmis.
We versieren de kerstboom en
verrassen elkaar met een
kerstgeschenk. Met kaarsjes en
lichtjes maken we het gezellig.
Kerstmis doet ons dromen van een
vredevolle wereld die mensen
dichter bij elkaar brengt.
Ook in onze kleuterschool werd er
intens toegeleefd naar de geboorte
van Jezus.

Kerstspel in de Sint-Lambertuskerk
Op woensdag 18 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 2020!

Grootouders lezen voor in het klasje van hun kleinkind
Technisch en begrijpend lezen is een belangrijke eindterm
van het basisonderwijs. De eerste aanzetten gebeuren al in
de kleuterschool. Goed kunnen lezen begint immers met plezier vinden in lezen.
In elke kleuterklas is er een leeshoek met allerlei leuke kijk- en vertelboeken. Alle
klasjes brengen regelmatig een bezoek aan de bib.
In de maand november werden 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 met Frank Daenen
Voorlezen is een krachtige manier om
taalontwikkeling bij kleuters te stimuleren.
Op maandag 18 november las auteur Frank
Daenen voor uit zijn boeken.
Al zingend en onder gitaarbegeleiding bracht
hij zijn boeken tot leven bij onze 4-jarige
kleuters.
Deze auteurslezing werd ons gratis
aangeboden door de dienst cultuur van
de gemeente.

Kleuters verwelkomen oma en opa tijdens het grootouderfeest

Op donderdag 21 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.

Piet Speculo had zich een heel klein beetje verslapen.
Op 2 december werd de Sint feestelijk
onthaald op de speelplaats van de lagere
school.
Piet Speculo had zich een heel klein
beetje verslapen. Gelukkig was hij nog
net op tijd om samen met twee kleine
bakkertjes een verjaardagstaart aan de
goede Sint te overhandigen.

In de polyvalente zaal van de kleuterschool
werd het feest verdergezet.
De Sint zag onmiddellijk dat er geen
stoute kinderen waren.
Er werd gedanst en gezongen. De Pieten
maakten grapjes en deden enthousiast mee.
De Sint had voor iedereen nog een
verrassing meegebracht.
Dank u wel Sinterklaas!

Een baardagaam op bezoek in laatste kleuterklas
De vijfjarige kleuters kregen wel heel vreemd
bezoek.
Gin bracht zijn vriendje Rengo mee naar
school.
Rengo is een baardagaam en behoort tot de
familie van de hagedissen.
De kleuters van juf Nancy leerden dat Rengo
een omnivoor is, een alleseter dus, maar dat hij
toch het liefst groenten eet.
Oorspronkelijk is hij afkomstig uit Australië.
Maar bij de verwarming of in het zonnetje heeft
hij het bij ons ook naar zijn zin.
Alle kinderen mochten hem eens aanraken.
Rengo liet het zich allemaal welgevallen en
bleef helemaal onbewogen bij de aandacht die
hij kreeg.
2,5 en 3-jarige kleuters naar het theater met de bus
Op 9 december mochten de 2,5- en 3-jarige
kleuters met de bus naar het theater. Op zich
al een klein avontuur.
Tijdens de theatervoorstelling maakten onze
kleuters kennis met Tijn en Teun, die met
hun autootje Broem op avontuur gaan.
Tijn en Teun kamperen in een tent en
ontdekken een vreemde vogel.
Na de voorstelling mochten alle kinderen
de vreemde vogel aaien. Een emotioneel
moment!
Deze theatervoorstelling konden we gratis aanbieden dankzij de steun van onze ouderraad en
de gemeente Oudsbergen. Waarvoor dank!

Veilig naar school
Vooral ’s morgens is het erg druk in de omgeving van de school en is het soms
moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Toch willen we vragen niet fout te
parkeren want dat brengt de veiligheid van de fietsers en de voetgangers in gevaar.
Maak gebruik van een parkeerplaats ook al moet je daardoor iets verder wandelen.
Op tijd in de klas
Een lesdag in de kleuterschool start ’s morgens meestal met een ontmoetingsmoment.
Kinderen hebben dan vaak veel te vertellen.
Klasactiviteiten worden besproken en de dagstructuur wordt vastgelegd.
Kleuters die laattijdig op school komen, missen dit belangrijk moment.
Mogen we vragen de kleuters tijdig naar school te brengen?

Kerstfeest in de klas

De leerlingen van juf Chris,
juf Lucienne, juf Greet,
juf Nathalie en juf An

De leerlingen van juf Kathleen
en juf Claudia

De leerlingen van juf Nancy

De leerlingen van juf Christel,
juf Kim en juf Leen

Wordt verwacht:
maandag 6 januari
woensdag 15 januari
donderdag 16 januari
woensdag 22 januari
donderdag 23 januari
dinsdag 28 januari
vrijdag 31 januari
maandag 3 februari
woensdag 19 februari

instap nieuwe kleuters
opendeur voor de instappers van 3 februari en 2 maart
studiereis naar de Cosmodrome voor de 5-jarige kleuters
vrijaf (pedagogische studiedag leerkrachten)
theatervoorstelling voor de 4- en 5-jarigen
individuele oudercontacten
individuele oudercontacten
sportdag ‘Rolle Bolle’ voor de 4- en 5-jarige kleuters
instap nieuwe kleuters
carnavalsfeest

De kerstvakantie duurt van maandag 23 december 2019
tot en met
zondag 5 januari 2020.

