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Diploma 
 
Zaterdag heeft Jason Pelsmaeker zijn zwemdiploma A behaald. Van harte          
gefeliciteerd. 
 
 

We tellen met de onderbouw af naar 5 december 
 
Groep 3 kan onderstaande woorden vast al lezen. 
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Woensdag 5 december komen Sint en zijn Pieten weer op De Huve. We verwachten hen tussen half negen en negen                    

uur. U bent natuurlijk allemaal van harte welkom om de aankomst met ons mee te vieren. 

Dit is een gezellige, maar ook spannende periode voor de jonge kinderen. Dat is al goed te merken in school en we                      

genieten er samen van. Kom gerust eens binnen lopen als u een stukje sfeer wilt meeproeven. 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Dit is de laatste week dat met het thema ‘winkel  gewerkt wordt. De afsluiting is morgen, vrijdag, om 14.15 uur in de 

hal, u komt toch ook? 

 

Aan het begin van de week werden de schoenen gepimpt, want het is toch wel heel belangrijk om je unieke schoen 

te mogen zetten voor die lieve Sint! 

De verrassing was groot toen er op woensdag ook écht bezoek was geweest en dus iets lekkers in de schoen zat! Op 

Klasbord ziet u de foto’s. 

 

De komende 2 weken werken wij aan het thema: Sinterklaas. 

Er worden werkjes aangeboden die bedacht zijn a.d.h.v. leerlijnen, zodat de leerkrachten gelijk weten welke 

vaardigheden de leerlingen beheersen of wat er nog meer geoefend moet worden! 

 

Ook oefenen we het strikken van schoenveters en het dichtritsen van jassen helpt u mee door thuis dit ook 

veelvuldig te oefenen? 

 

Enkele handige data om in de agenda te noteren: 

Woensdag 5 december: Sinterklaas komt op school. Wij hanteren gewone schooltijden. Kinderen mogen verkleed 

naar school komen. 

Vrijdag 7 december: Thema afsluiting om 14.15 uur in de hal. 

Donderdag 20 december: Foute kersttrui/pantoffel dag en 19.00 uur, Kerstviering in chique kleding in de Pniëlkerk.  

Vrijdag 21 december ‘gewone’schooldag. 

Zaterdag 22 december tot en met MAANDAG 7 januari:Kerstvakantie 

 

Dit was het voor deze week. 

Vriendelijke groet. 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Wordt het daar beter van?  

Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5  

Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als 

je geweld gebruikt? 

  

Verhalen: 

Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9 

Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20 

Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5 

 

Verjaardagen 
 

20 november Lyam van den Belt De Kaketoes 9 jaar 
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Chris Ni De Zwaluwen 10 jaar 

22 november Khloé van ‘t End De Koolmeesjes 5 jaar 

23 november Zara van Dijk De Fazanten 8 jaar 
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