Nieuwsbrief Graspiepers kerst 2017

Thema: Kerst
Sinterklaas is weer naar Spanje. Nog een paar weken en dan is het Kerst. Ook wij besteden daar aandacht
aan. We maken het gezellig in het lokaal. Dit jaar hebben we opnieuw een kerstdiner, waarvoor u een
uitnodiging krijgt.
Boek
Het boek dat we voor dit thema gebruiken is: Bobbi viert Kerst.
Geschreven door:Ingeborg Bijlsma
Het heeft gesneeuwd. Pappa beer neemt beertje Bobbi op de slee mee om een kerstboom
te kopen.
Alle speelgoedbeesten mogen mee. Thuis mag Bobbi helpen de kerstboom op te tuigen.
Hij knutselt kerstkaartjes en maakt een sneeuwpop. Tot slot eet de hele familie een
lekkere kerstmaaltijd.
Tip : Ga eens langs bij de bibliotheek, daar staan heel veel boeken over dit onderwerp. Of vraag het
anders eens aan èèn van de medewerksters. Zij helpen u graag.
Knutselwerkjes
* 6 t/m 8 december
– Plakken we een kerstengel
* 11 t/m 15 december
– Knutselen we een kerstlichtje met klei.
– Werkblad: Kleur het figuurtje wat anders is.
* 18 t/m 22 december
– Verieren we een kerstboom met stickers.
– Werkblad: Teken kerstballen in de boom.
Liedjes
Jeroen
Jeroen is de man met de grote wagen. Hij komt door de straten om te vragen
Wie wil er een kerstboom, groot en groen. Mensen kom toch kopen bij Jeroen
Op deze site wordt het liedje gezongen:
https://www.youtube.com/watch?v=OLsLROeBOKQ
We gaan de boom versieren
We gaan de boom versieren. De kerstboom, de kerstboom.
Om kerstmis bij te vieren. Met lichtjes en muziek.
Voorzichtig met de ballen. Ze breken als ze vallen.
Voorzichtig met de piek.
Op deze site wordt het liedje gezongen:www.youtube.com/watch?v=o-gzLNUw4zw
O dennenboom
O dennenboom, o dennenboom wat zijn je takken wonderschoon.
Ik heb je laatst in 't bos zien staan, toen zaten er geen kaarsjes aan.
O, dennenboom, o dennenboom wat zijn je takken wonderschoon.
Kerstdiner
Op woensdag 20 december hebben we een kerstdiner voor de peuters. De uitnodiging krijgt u nog of u
heeft hem al gekregen . Tijdens het kerstdiner hoeft uw peuter geen drinken mee te nemen naar de
peuterspeelzaal. Let op! Wilt u uw kind op tijd brengen zodat we op tijd kunnen beginnen.Tevens willen
we u vragen om te wachten in de centrale hal bij de hoofdingang. De leidsters komen de deur open doen.
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Woorden tijdens dit thema
de kerstboom
de bal
de kerstman
de ster

de piek
de kaars

de engel
de krans

de klok

Bedankje
Alle ouders bedankt voor alle hulp tijdens de knutselavond voor het Sinterklaasfeest.
Nieuwe breng- en haaltijden per 8 januari 2018
Vanaf 8 januari 2018 zijn onze openingstijden vernieuwd.
s’ Morgens kunt u uw peuter brengen tussen 8.00 -8.15 uur. En halen tussen 11.45-12.00 uur.
s’ Middags kunt u uw peuter brengen tussen 12.30 -12.45 uur. En halen tussen 14.15-14.30 uur.
We vragen u vriendelijk om de peuters op tijd te komen halen en brengen. Als u eerder dan de
aangegeven tijd aanwezig bent, willen we u vragen om te wachten in de centrale hal bij de hoofdingang.
Vakanties 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

vanaf
23-12-17
24-02-18
30-03-18
28-04-18
19-05-18
14-07-18

tot en met
07-01-18
04-03-18
02-04-18
13-05-18
21-05-18
26-08-18
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