
Weeknieuws week 49 

 

Peutercollege weetjes 

- In de kerstvakantie zijn alle locaties van het Peutercollege 

weer geopend, behalve op Eerste kerstdag 25 december en 

op 1 januari.  U kunt uw kind brengen om 0900 uur en om 1200 

uur weer ophalen. We gaan weer heel veel leuke activiteiten 

doen en gebruiken hiervoor het boek  “Pip en Posy in de 

sneeuw.”  In het lokaal van uw kind staat een bakje met de 

vakantiekaarten. U kunt op deze kaarten zien hoeveel 

vakantiestickers er al zijn gehaald.  

- Er zijn 7 nieuwe ouder-kind-kisten gemaakt die uitgeleend kunnen worden. Dat is 

goed nieuws, want nu komen er meer kinderen aan de beurt om een kist mee naar 

huis te nemen.  

- In januari of februari, dit kan per locatie verschillen, zal er weer een vaderactiviteit 

plaatsvinden. Dit keer gaan we samen met de vaders en peuters een vetbolletje 

maken voor de vogels. Na het succes van het kabouterpad hopen we weer heel veel 

vaders te mogen verwelkomen. Hou de aankondigingen goed in de gaten.  

 

  



Locatie ’t Wieltje 

2-jarigen 

Het is een drukke week van voorbereidingen voor Sinterklaas geweest. De kinderen waren 

oefenpieten en hebben cadeautjes in de schoorsteen gedaan, de pietenroute gelopen in 

de klas met hoepels, kruiptunnel, de mat, terwijl zij een cadeau in de handen hielden.Er 

werden mooie tekeningen gemaakt voor Sinterklaas die in de bus werd gestopt door de 

kinderen.En iedereen verdiende een pietendiploma. Alle kinderen zijn heel behulpzaam 

geweest.Wij hebben ons schoentje gezet en kregen een heerlijk mandarijn van Sint. 

Op vrijdag hebben wij Sinterklaas gewekt in de gymzaal. Dat was grappig en spannend. 

Even later, nadat wij geschminkt werden, gedanst en gespeeld hadden kwam hij bij ons op 

bezoek. De kinderen moesten helpen de zak met cadeautjes binnen halen. 

De peuters hebben zich keurig gedragen en vonden het gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

3-jarigen 

Maandag hebben alle kinderen die er die dag waren hun Pietendiploma gehaald, omdat ze 

zo goed hun best gedaan hadden tijdens de pietengym. Klimmen en klauteren over het dak, 

de cadeautjes in de schoorsteen gooien, net als echte pietjes. Op de groep konden de 

kinderen net als echte pieten cadeautjes leren inpakken. Met een schaar en plakband en 

sinterklaaspapier konden ze aan de slag. Zo hoeft sinterklaas niet alles alleen te doen. Hij is 

heel blij met de hulppietjes. Dinsdag mochten we weer naar de gymzaal, maar nu voor iets 

anders leuks. Juf Jolanda en juf Elcke van school, hebben een poppenkast voorstelling 

gegeven, samen met Sint en Piet. Alle kleuterklassen waren er ook gezellig bij. En wat waren 

de kinderen goed stil! Vrijdag hebben we de Sint buiten opgewacht. Maar het duurde heel 

lang voordat hij kwam. Hij lag namelijk nog te slapen! Hij was vergeten zijn wekker te  zetten, 

dus moesten de pieten hem wakker maken. Gelukkig had hij nog wel tijd om even bij ons 

langs te komen. En hij heeft ook cadeautjes meegenomen voor alle kinderen en voor de 

juffen! wat lief van Sinterklaas! We hebben netjes dankjewel gezegd, en toen is Sinterklaas 

weer verder gegaan. Want hij had het nog heel druk.  

 

 

 

 



Locatie ’t Kwetternest 

3-jarigen 

Deze week was zo ontzettend druk, maar zoooo leuk!  Poppenkasttheater, theater in de 

bibliotheek, bezoek aan pietenhuis en natuurlijk de komst van Sinterklaas op school.  

Dus sinterklaas en zijn pieten waren gesprek van de dag. We zijn nog steeds veel aan het 

zingen. En dat kunnen we hard! 

 

Toen sinterklaas op school kwam, mochten we hem allemaal een handje geven en hij las 

verhaaltjes over ons uit zijn grote boek. Wat hebben de luisterpieten dat toch weer goed 

gehoord.  

 

Volgende week dinsdag brengen we een bezoekje aan de schoolbibliotheek en dan gaat 

de voorleeskampioen van de Zonnehoek ons een leuk verhaal voorlezen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Locatie ‘t Kasteeltje 

2-Jarigen 

 

De tweede en tevens laatste week van thema sinterklaas. De 

kinderen hebben een mooie stoomboot gebouwd van 

blokken, hij was groot genoeg om met z’n allen in te zitten. De 

kinderen vonden het een goed idee om naar de dierentuin te 

gaan. ‘’Kijk’’, zegt 1 van de jongens, ‘’daar’’ en hij wijst. 

Daarnaast hebben we mooie portretten van Sint en Piet 

gemaakt, naar eigen invulling, wie en hoe ze deze wilden 

maken. Als afsluiter van dit thema en de week, zijn we samen 

met de 3-jarigen en VVE groep naar een voorstelling geweest van Pagetti, die mocht zijn 

schoen zetten en kreeg allerlei cadeautjes die hem omtoverde tot een clown. Wat konden 

de kinderen goed kijken, luisteren en vooral: meehelpen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-jarigen 

 

Ook deze week stond in het teken van Sinterklaas. In de gymzaal stond een heel 

pietenparcours klaar. We hebben geoefend met klimmen en klauteren, balanceren, en 

pakjes over de daken springen.  

Vrijdag was het groot feest. Alle peuters zijn getrakteerd op een theater voorstelling in het 

buurthuis. De voorstelling ging over een man die graag een cadeautje wilde van Sinterklaas. 

Hij heeft daarom zijn schoen gezet en met de peuters hebben we liedjes gezongen. De 

kinderen hebben hem geholpen met het zoeken van alle cadeautjes. Van Sinterklaas heeft 

hij allemaal clowns spullen gekregen en attributen om trucjes te doen. De kinderen hebben 

hem hierbij geholpen.  

Terug in de klas stond er midden in de kring een grote zak met cadeautjes. Alle kinderen zijn 

verrast met een boekje  en een cd.  

  



Locatie de Toverdoos 

De pieten van de Sint hebben deze week een super druk schema. Om alle pieten een beetje 

te helpen, hebben onze pietjes een inpaktafel. De peuterpietjes pakken alle cadeaus vast in. 

Ze oefenen wat af en met succes. De peuterpietjes pakken de hele klas in. Van dat inpakken 

wordt je best een beetje moe. Zelfs na het uitrusten zijn de peuters nog een beetje moe.  

  
Tijdens de dansles hebben wij pieten dansjes geleerd. De dans juf heeft ons moeilijke pasjes 

geleerd.  De peuters hebben hele moeilijke oefeningen en danspasjes gedaan.  Wat een 

knappe peuters!   

Natuurlijk hebben we in de gymzaal weer pietengym gedaan. Met een pietenmutsje op 

hebben de peuters de daken beklommen, van het dak afgegleden en zijn de schoorsteen 

doorgekropen. We hebben na al deze gymoefeningen een eigen Pieten-diploma gemaakt.  

  
Vrijdag was het dan eindelijk zo ver! Na al die pietengym, pietendans,  pepernoten tellen en 

andere Sint activiteiten kwamen Sint en Piet bij ons op school! Ze kwamen zelfs even bij ons in 

de klas kijken. We hebben een dansje en wat kunstjes voor de Sint gedaan. Natuurlijk hadden 

ze wat lekkers bij zich en ze hadden ook nog een cadeau meegenomen! Bedankt Sint en 

Piet voor deze mooie dag!  

  

 


