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Foto's groep rood Foto's groep oranje

Welkom bij de kleuters!
 

                                        Klik op een fotoalbum om foto's te downloaden of te bekijken op volledig scherm. 

Foto's groep blauw

 
 

De kleuters werken over het thema "Sinterklaas en zijn pieterbaas!"
We werken met verschillende prentenboeken.  Hieronder een aantal
boekentips:
 
 
-          Sinterklaas van Charlotte Dematons
-          Aadje Piraatje en de stoomboot van Sinterklaas van  Marjet Huiberts
-          Kleine ezel en sinterklaas van Rindert Kromhout
-          Jip en Janneke; Sinterklaas komt van Annie M.G. Schmidt
-          Pom ti dom viert Sinterklaas van Kim van Kooten
-          Zwarte piet in zeven dagen van Maria van Donkelaar
-          Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje van Youp van ’t Hek
-          Rikki helpt Sinterklaas van Guido van Genechten
-          O, kom er eens kijken van Catharina van Fredriks
-          Hoe kees piet werd van Sjamke de Voogd
-          Pieten maken het bont van Pimm van Hest
 
 

 

Klik hier om de tekst aan te passen

Lettermuur: In de klas wordt de letter P van Piet aangeboden. Heeft u thuis voorwerpen die beginnen met de p, dan mag u dat aan uw
kind meegeven. 
 

Kruidnoten bakken: In de verschillende groepen zullen kruidnoten gebakken worden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door de
groepsleerkracht of klassenouder.
 

Pietengym: Woensdag 26 november krijgen de kinderen pietengym van Meester Wesley in gymzaal het achterlaantje. De kinderen mogen
deze dag een pietenpak aan of lekker zittende kleding. 
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