Beste ouders, verzorgers,
Hierbij een beknopte weekbrief: we verheugen ons op de viering van Sint Maarten op dinsdag elf
november. Inmiddels zijn er veel aanmeldingen van ouders die graag helpen bij de voorbereidingen
en de wandeling ’s avonds.
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1. Algemeen bericht van de kleuterklassen

Voor de Sint Maarten wandeling kiezen de kleuters met welke lantaarn ze graag lopen. Of met een
uitgehold pompoentje, knolletje of winterwortel dat ze ’s morgens mee naar school hebben genomen
óf met de papieren lampion die ze zelf gemaakt hebben in hun klas.
1. Berichten uit de klassen

Klas 1 K
Afgelopen week hebben we hard gewerkt aan onze lantarens voor Sint Maarten. We hebben
geschilderd en geplakt, er liggen nog gedroogde blaadjes te wachten, zodat ook die de lantaren
kunnen gaan sieren. Terwijl we aan het knutselen zingen we volop Sint Maarten liedjes, waardoor er
al een sfeer ontstaat van verheugen. De kinderen zien echt naar het feest uit. De dwergen waarvan
we in de ochtend spelen, gaan door het bos op zoek naar de bijen, die was hebben voor hun
dwergenlampjes. De dwergen worden in de klas nog niet zo vaak nagespeeld, maar de dieren die de
dwergen in het bos tegen komen, komen regelmatig voorbij in de klas. Egeltjes, konijnen en
eekhoorntjes. De oudste kinderen hebben appeltjes gevilt voor ons winkeltje. Ook hebben zij een
paddenstoel voor op hun vingers geknutseld en kunnen er al helemaal alleen een versje bij. We
hebben een verhaal van grootvader en de koolraap verteld en
uitgespeeld. Maandag komt Brecht, moeder van Isis, in de klas knolletjes uithollen, waar de kinderen
natuurlijk bij mogen helpen. Van de inhoud van die knolletjes zullen we dinsdag soep maken, zodat
we gezond en goed gevoed naar de optocht kunnen. Dinsdag mogen alle kinderen een eigen lantaarn
van een knolletje mee naar school nemen, zodat er heel veel lichtjes zullen zijn in onze klas.
Dan hebben ze dus twee gezellige lichtjes, één van papier en één van een knol.
Yvette

Klas 2 K
Afgelopen week heeft onze klassenkabouter Dikneus zijn broer te logeren. Hij heet kabouter Wouter
en is dol op Sint Maarten. Tot elf november blijft hij logeren en dat is nog … nachtjes slapen. Dat
houden we samen goed bij. En beide kabouters genieten ook van de Sint Maarten liedjes die klinken
in onze klas. Juffie, wat is een bedelaar? Juffie, wat betekent aangedaan? Deze vragen komen soms
van de oudste kleuters, dus we leren veel nieuwe woorden. Ook hebben we gewerkt aan onze
lampionnen. Vorige week hebben we een mooie schildering gemaakt als basis en deze week zijn er
een maan en sterren, egeltjes en blaadjes op geplakt. Ze zijn al bijna klaar! Ook tijdens het bouwen,
zien we de invloed van het Sint Maarten feest. Er worden met blokken huizen, straten en zelfs hele
dorpen gebouwd. Dan vragen de kinderen of het licht in de klas uit mag, zodat het “nacht wordt”.
Ook speelden we het kringspel Vinger in de roet, wie er meedoet, vanavond met een lichtje aan de
deur, hoezee. De kinderen konden al steeds beter blijven zitten op hun hurken. Knap hoor! Komende
maandag komt de vader van Janne bij ons in de klas een knol uithollen. In deze knol komt op 11
november een lichtje en van de inhoud maakt juffie lekkere soep die we na het buitenspelen gezellig
zullen opsmikkelen.
Annemieke
Klas 1
Wat klinkt het zingen al mooi als we ’s ochtends samen zingen met de 2e en 3e klas. De kinderen
beginnen nu ook spontaan tijdens het werken te zingen. Tijdens het schilderen zongen ze (twintig
minuten lang!) “ster geflonker” en schilderden ondertussen prachtige flonkerende sterren. Denken
jullie aan de pompoen, het ijzerdraad en lapje stof en de lepel a.s. maandag! En als jullie dat hebben
dan ook graag wat kleine gutsjes meegeven aan de kinderen voor het versieren.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen voor het eerst gym gehad van gymjuf Linda. Dat ging heel
goed. Nog niet iedereen had een gymtas mee. Willen jullie daar a.s. dinsdag aan denken?
En vast voor in de agenda: op woensdag 10 december is er een open euritmieles waar jullie van harte
voor uitgenodigd zijn. Om 10.45 uur zal juf Anne jullie ontvangen om iets te vertellen over de lessen
en vanaf 11.00 uur komen dan de kinderen erbij die laten zien waar ze mee bezig geweest zijn in de
lessen.
Maar eerst op naar het Sint Maarten feest.
juf Wendy
1. Berichten buitenschoolse evenementen & activiteiten

Als bijlage sturen wij u een flyer van de lampionnentocht Noorderpark. Voor wie na onze eigen
wandeling nog eens wil mee wandelen met de door de buurt georganiseerde tocht.
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