
Lampionnen maken 
 
Op woensdag 7 november hebben we allemaal onze lampion gemaakt, een paddenstoel. Het was wel veel 
werk om alles te prikken, maar gelukkig hadden we goede hulp van een aantal papa’s en mama’s. We 
hebben er veel snoepjes mee opgehaald! 

Bezoek bibliotheek 
 
We hebben met de hele klas een bezoek gebracht aan de bibliotheek.  
Voor sommige kinderen een nieuwe plek, voor sommige bekend terrein.  
Er werd een verhaal voorgelezen. Na het verhaal gingen we in twee  
groepjes spelletjes doen. We mochten ook een lievelingsboek kiezen. 

Sinterklaas  
 
Wat hebben we veel gedaan rondom het thema Sinterklaas! 
 
In de klas was een inpaktafel waar we als echt Pieten cadeautjes konden inpakken. Natuurlijk moest 
er ook een naam op. In de huishoek speelden we Sinterklaas en Piet die cadeautjes gingen brengen 
aan de kinderen die hun schoen hadden gezet. Mits er natuurlijk goed gezongen was. Ook hadden we 
een verteltafel in de klas waar heerlijk mee gespeeld werd. 
 
Soms vonden we Pietenplaatjes. Toen we het leesplankje kregen konden we de  
plaatjes neerleggen en goed zien welke we nog moesten hebben. 
 
Ook mochten we onze schoen zetten in de klas en hebben we heerlijke pepernoten  
gebakken.  
Als afsluiting kwam Sinterklaas op school. Hij had ook wat Pieten meegenomen.  
We hebben allemaal spelletjes gedaan en er kwamen zelfs twee Pieten in de klas! Na de spelletjes 
mochten we op bezoek bij Sinterklaas in de gymzaal. Wat een drukke, maar leuke ochtend hebben we 
gehad! 

  

 
 
 
 
 
 
 



Kerst  
 
Na Sinterklaas gingen we meteen door met het thema Kerst. 
In de huishoek hadden we een echt Kerstrestaurant  
gemaakt. Voordat we daar gingen eten, gingen we ons  
eerst netjes maken. Er waren menukaarten gemaakt en  
de kok kon heerlijk koken! 
 
Met hulp van een paar papa’s en mama’s hebben we potjes versierd voor het Kerstdiner en hebben 
we Kerststukjes gemaakt.  
 
Na al dagenlang afgeteld te hebben op de door sommige kinderen zelfgemaakte kalenders, was het op 
woensdag 19 december dan eindelijk zover. Het Kerstdiner! ’s Ochtends hadden we met elkaar al 
alles netjes gezet en de tafels gedekt.  
Het was toch best wel een beetje gek en spannend om in het donker naar school te gaan met wat te 
eten mee. Wat zag iedereen er mooi en netjes uit! We hebben heerlijk gegeten en het was erg gezellig 
met elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


