
 

 

december 2022 

Peutergroep/kinderopvang 
 
Vanaf december komt Guusje bij ons op de peutergroep spelen! Wij vinden het erg gezellig 
dat er weer een nieuw vriendinnetje bij ons komt. Wij willen Guusje een hele fijne en 
leerzame tijd bij ons wensen!  
 
Vrijdag 23 december begint de kerstvakantie. Alle kindjes van de peutergroep zijn dan 2 
weken vrij. De kindjes met een 52 weken contract komen gewoon spelen in de vakantie. Komt 
je kindje niet spelen in deze 2 weken, wil je dit dan laten weten aan de juffen. Dan kunnen wij 
hier rekening mee houden in verband met het rooster. Het is helaas niet mogelijk om extra 
afnames in te plannen in de vakantie. Juf Jolanda heeft de 1ste week van de kerstvakantie vrij 
en juf Paulien heeft de 2de week van de kerstvakantie vrij. Juf Nathalie zal er gewoon zijn in 
de vakantie.  
 
Jorden zal eind december afscheid nemen bij ons op de peutergroep. Lieve Jorden, wij 
wensen jou heel veel geluk in de toekomst! We zullen jou missen op ons kindcentrum!  
 
Wij willen iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen en heel gelukkig en gezond nieuwjaar. 
Op naar weer heel veel mooie nieuwe geluksmomenten! 
 
Breinnhelden 
De kinderen hebben het thuis misschien ook wel eens over de krachten waar we op school 
mee werken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Stopkracht en de Tijdkracht. 
 
Stopkracht helpt ons om te stoppen, bijvoorbeeld door niet voor je beurt te praten. Of door 
niet afgeleid te worden door je buurman.  
 
Tijdkracht zorgt dat we dingen leren afzetten tegen 
de tijd. Dit kan met een klok of voor jonge kinderen 
met een kleurenklok of een zandlopertje. 
 
In de groepen benoemen we deze krachten vaak en 
oefenen we ook om dit onder de knie te krijgen. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sinterklaasfeest 
Zoals al eerder vermeld bezoekt Sinterklaas en zijn Piet op maandagmiddag  
5 december ons kindcentrum. Ze zullen rond 12.15 uur arriveren, we 
hopen hen te begroeten in het bos achter ons gebouw (bij het Daily mile 
rondje). Ouders en andere belangstellenden die hier bij aanwezig 
kunnen zijn…..wees welkom! We begroeten Sint daarna met z’n allen in 
de hal met een feestelijk lied. Daarna gaan de ouders weer naar huis 
zodat Sint de groepen kan bezoeken. 
De kinderen van school hoeven geen eten en drinken voor de 10.00 uur 
pauze mee te nemen. Daar zorgt de OKC ouderraad voor. Wel neemt 
iedereen de eigen lunch mee. 
Aangezien Sinterklaas dus ’s middags bij ons op bezoek is, maken we er 
samen met de kinderen ’s morgens een gezellige ochtend van. 
 
Juf Laura heeft met groep 5-8 afspraken gemaakt over wanneer en hoe de surprises mee naar 
school komen. 
 
Kerstviering 
Op woensdag 21 december vieren wij kerstfeest op ons 
kindcentrum.  
Eerst gaan we gezellig met alle kinderen genieten van een echt 
kerstdiner. Daarna is er het kerst Franck & Vrij theater, dit keer vrij 
naar het prentenboek ‘De kleine kerstboom’. 
 
De kinderen worden om 17.15 uur op school verwacht voor het 
diner. 
Om 18.30 uur start het Franck & Vrij theater waarbij iedereen van 
harte welkom is om te komen kijken. 
 
De OKC ouderraad is nog op zoek naar ouders/opa’s en oma’s die 
willen helpen bij het bereiden van het diner. Binnenkort krijgt u 
daar via de mail nog meer info over. 
 



 

 

Jarigen 
We feliciteren alle jarigen van december met hun verjaardag! 
 

Kerstvakantie 
Op donderdag 22 december start om 14.00 de kerstvakantie.  
Vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij.  
We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie toe en we zien elkaar dan 
weer op maandag 9 januari 2023! 
 


