
 

 

  

           

 
NIEUWS  
 
Maandag steken we ons 3de kaarsje aan.  
 
We willen jullie vriendelijk verzoeken om geen kerstkaarten  
uit te delen op school aan klasgenootjes.  
 
Nieuws KD 1 
 
De laatste schoolweek van het jaar 2020 wordt zeker en vast een heel gezellige week. We genieten 
volop van de kerstsfeer. 
 
Dinsdag vieren we de verjaardag van Jules. Hij wordt dan 3 jaar! Proficiat, grote 
jongen! 
 
Woensdag spelen de kleuters van KD 3 het kerstverhaal voor ons. 
  

Op donderdag vieren we kerstfeest en dan kunnen we eindelijk de 4 
kaarsjes aansteken van onze adventskrans. 
We vertellen het kerstverhaal, eten een hartig hapje, wensen elkaar een 
vredevol kerstmis en een gelukkig nieuwjaar en geven elkaar een pakje. 
Je mag zelfs in feestkledij naar school komen ☺. 
Zorgen jullie ervoor dat jullie pakje tegen dinsdag onder onze 
kerstboom ligt?  

 
En vrijdag, dan nemen we afscheid van Gust, Emilie en Florence in onze klas. Zij zijn klaar voor naar het 
volgende klasje te gaan. We gaan hen in ieder geval missen in ons klasje.  
 
     Kerstgroetjes, juf Karen 
 
Nieuws KD 2 
 
Joepie, onze kerstboom staat! Met dank aan de goede helpertjes van de klas. 
Onder een kerstboom horen natuurlijk ook cadeautjes…  
Gelieve je geknutselde cadeau ten laatste dinsdag onder onze kerstboom te 
leggen.  
 
We versieren de klas, steken lichtjes aan, knutselen, bakken kerstkoekjes, zingen 
liedjes,... Wat een gezellige tijd is dit toch!  
 
Woensdag komen Gust, Emilie en Florence al eens een keertje spelen in onze klas. 



 

We zullen ze na de kerstvakantie verwelkomen in onze klas. 
 
We leven toe naar het kerstfeest! Donderdag vieren we samen in de klas.   
Kom je graag in  feestelijke kledij of in een foute kersttrui?  Wie wil mag zich uitdossen!  
 
Twinkelende groetjes, juf Sarah 
 
 
Nieuws KD 3 

 
 
Beste ouder(s) 

 
Volgende week werken we verder rond kerst: we 

gaan aan de slag met het verhaal ‘De kleine 
kerstboom’. Hierbij gaan we verschillende 

activiteiten uitwerken. 
 

Op maandag komt onze stagiaire Whitney weer 
langs. 

 
Op dinsdag 15 december vieren we de verjaardag 

van Noah Van Hoof. 
 

Ook werken we die dag rond de letter K. 
De blauwtjes mogen dan iets meebrengen dat begint 

met de letter K. 
 

Op woensdag spelen we het kerstverhaal na, dit met 
KD1 en KD2 als publiek. 

 
Op donderdag is het kerstfeest. 

 
Ik kijk er al naar uit! 
Groetjes, Juf Marie 

 


