
 

 

 

 

 

 
Kerst 2022 
Wat een geweldig Kerstfeest hebben we mogen we mogen beleven!  

Prachtige kersttafereeltjes, een heuse, levende kerststal, een grote opkomst en heel 
veel hele vrolijke kinderen. Wij hebben genoten! 
We hebben dit op deze manier kunnen organiseren dankzij de hulp van onze AC, 
ouders en externen. Zonder deze hulp was dit niet op zo’n mooie wijze gelukt. 
Iedereen heel erg bedankt voor de helpende handen! 
 
Kerstvakantie  
Vrijdag begint de Kerstvakantie. Alle kinderen zijn morgen om 12.00 uur vrij. Op 
maandag 9 januari beginnen we weer! 
 
  
 
 

  Schooljaar 2022- 2023 

202018201682018 

Weeknieuws 

Weeknieuws: 17                    Week: 50 

    

   

Kalender: 

- Vrijdag 23 dec.: Laatste lesdag 2022 
   Alle kinderen zijn om twaalf uur vrij 

- Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari  

- Maandag 9 januari: We beginnen weer! 



 

 
 
 

Algemeen 
Vandaag nemen we afscheid van Janita Vijlbrief, vrijdag 6 januari is echt haar laatste 
dag op de peutergroep. We willen haar bedanken voor haar inzet en enthousiasme 
tijdens het verlof van Esmé. Janita gaat na de kerstvakantie starten op de babygroep 
op de Akker, we wensen haar veel werkplezier. Na de kerstvakantie zal Esmé Piso 
weer terugkeren op de peutergroep. Welkom terug! 
 

Baby/dreumesgroep 
Het is alweer de laatste week voordat de kerstvakantie begint. Het is op de 
babygroep erg gezellig elke dag. We zingen kerstliedjes en lezen het kerstverhaal. 
Maar we zijn ook aan het knutselen, we maken muziek met de muziekinstrumenten 
en er zijn kerstgroeten gemaakt voor 
alle ouders en kinderen. De kinderen 
vinden de kerstboom met de lampjes en 
ballen erg interessant en willen graag 
eraan voelen. Buiten is het gek weer, de 
ene week heel koud en nu weer regen. 
De kinderen willen graag naar buiten 
om te spelen, maar het is toch ook snel 
te koud voor ze. Daarom spelen we 
soms in het speellokaal, soms samen 
met de peutergroep. Lekker vrij bewegen, rollebollen, voetballen, dansen, klimmen. 
In de vakantie staan er weer leuke dingen op het programma! We gaan er weer een 
gezellige tijd van maken. Voor nu: Fijne feestdagen!  
 

Peutergroep 
Afgelopen maandagmiddag 19 december was er een kerstinstuif voor de ouders en 
kinderen van de peutergroep. Er werd, onder het genot van een natje en een 
droogje, gezellig gekletst en geknuffeld of samen een activiteit gedaan. Wat was het 
een rustige, doch gezellige avond. Wij hebben ervan genoten!  



Deze week zingen wij volop elke dag kerstliedjes en hebben ook mooie kerstkaarten 

gemaakt en potjes versierd voor onze lichtjes. 

 

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gezond, gelukkig, warm en liefdevol          

                                               2023 

 

BSO 
Deze week mochten wij de hapjes en de drankjes verzorgen voor het kerstfeest op de 

peutergroep en babygroep. Ze waren erg leuk en lekker 
geworden. We hebben onze eigen sneeuw gemaakt en 
kersthangers voor in onze kerstboom. Ondertussen zijn wij 
ons lokaal leuk aan het maken voor de kerstvakantie; er 
staan weer leuke activiteiten op de planning. Wij wensen 
jullie hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


