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Dag mama, papa 

Wat bracht die lieve Sinterklaas met zijn pieten vele leuke pakjes, we beleefden een hele mooie periode en 
zwaaiden de Sint en Pieten uit. Met andere woorden het is tijd om in ons warme, gezellige thema te vliegen. 
De kerstbomen krijgen lichtjes, kerstballen en nog zoveel meer. We vieren samen feest tijdens ons lekkere 
kerstontbijt, waarvan we lekker kunnen smullen. Binnen dit thema laten we de kleuters alsook 
kennismaken met papier en karton en de verschillende mogelijkheden daarvan.  
 
Wat zullen we leren?  

• We versieren onze kerstboom  
• We genieten van de gezellige lichtjes  
• We leren ons nieuwjaarsversje  
• We maken een mooie nieuwjaarsbrief  
• We leren de nieuwe begrippen lang, kort, gezellig, verfrommelen  
• We bakken samen lekker brood 

Themawoorden binnen dit thema zijn: 

✓ VERFROMMELEN 

✓ GEZELLIG 

✓ LANG/KORT 

✓ BOVEN/ ONDER/ NAAST/ TUSSEN 

✓ Themawoordenschat (rendier, slinger, kerstman, sneeuwman, piek, strik, slee, krans…) 

!TIP! Je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter! 

Binnen dit thema zullen we warme chocomelk en versgebakken brood maken. We ontbijten 

in de klas, hiervoor zullen we max 2 EURO per kind nodig hebben van de maximumfactuur! 

Wat mag je meebrengen? 

- Indien jullie dozen en krantenpapier hebben, doen jullie er ons een groot plezier mee! Geef deze 

gerust mee met uw kleuter.  

- Materialen rond het thema zijn steeds welkom!  

o boekjes, spelletjes, mooie prenten, … 

o kerstversiering  

▪ slingers 

▪ kerstballen (NIET BREEKBAAR!) 

▪ kerstverlichting 

Wie nog kerstmateriaal heeft om weg te doen, breng gerust mee ☺!!! 

 
Belangrijke data: 
• Donderdag 22/12 vindt onze kerstmarkt plaats op de school (brief volgt later).  
• Kerstvakantie: maandag 26/12/2022 tot en met zondag 8/1/2023  
 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via mail! 
mendy.saey@bsdevogelzang.be (K1A) 
lenka.byl@bsdevogelzang.be (K1B) 
 

Foto’s van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website/ Padlet! 

Bedankt voor jullie medewerking! 

De juffen van K1  
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