
 

 
 

 

                     10-12-2018 

      
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Afgelopen week zongen we met z’n allen ‘Dag Sinterklaasje’. Nu Sinterklaas ons land heeft 

verlaten, gaan we ons klaar maken voor de kerst! De komende 2 weken gaan we bij Dikkie 

Dik aan de slag om in de kerstsfeer te komen! 

Met de kinderen van 0 tot 1 jaar doen we de activiteit BIM BAM. Dit is een liedje wat we voor 

de baby’s op schoot zullen zingen. Het is natuurlijk ontzettend leuk als u het thuis ook het 

liedje zingt. 

 , 

Met de 1-jarige lezen we Nijntjes kerstboom. 

We kijken mee hoe Nijntje kerst viert en als we het boekje openvouwen 

blijft het als een echte kerstboom overeind staan! 

We gaan met de kinderen ontdekken wat kerst is, voelen we de 

kerstboom en de kerstballen. We zingen kerstliedjes en maken 

kerstknutsels. 

 

Met de 2-jarige lezen we Woezel en Pip; ‘Kerst in de Tovertuin’.  

Vandaag is het Kerstmis! Woezel en pip hebben kriebels in hun buik. Maar in 

alle drukte zijn ze vergeten een kerstboom te halen. Tante Perenboom stuurt 

Woezel en Pip snel naar het kerstbomenbos. Ze komen terug met een wel 

heel bijzonder boompje…Een gezellig kerstverhaal over twee vriendjes die 

samen een kerstboom gaan halen en een heel lief klein boompje vinden die 

ze heel mooi versieren en daarna kerstliedjes zingen om het extra gezellig te 

maken. Wij gaan met de kinderen ook de kerstboom versieren en onze zaal 

gezellig maken! Daarna zingen we kerstliedjes onder de versierde 

kerstboom. 

 



 

 
Met de 3-jarige lezen we ‘Dikkie Dik viert kerstmis.’ 

Dikkie Dik viert kerstmis samen met zijn vriendjes Poes, Muis en 

Beer. We hebben het over kerstkransjes, sterren en de 

kerstboom. Dikkie Dik heeft in zijn kerstboom kerstkransjes 

hangen en die zien er wel heel lekker uit! Ook ziet hij heel veel 

sterren en kijkt hij wat er allemaal onder de kerstboom ligt. Dat 

gaan wij ook doen met de kinderen. We bakken kerstkoekjes, 

spelen in de sneeuw, maken kerststerren en versieren de 

kerstboom. 

Ook tellen we af totdat het kerst is doormiddel van kaarsjes. Zien 

we het verschil tussen licht en donker en hebben we het over de kerststal. 

We zouden het erg leuk vinden als u thuis weer mee doet met de thuisactiviteit. Hieronder 

vindt u een liedje van Nijntje, wat u met uw kind kunt zingen. Het is een liedje op de melodie 

van Jingle bells. Daarbij zit ook een kleurplaat van Nijntje met een kerstboom, deze kan uw 

kind thuis mooi kleuren of versieren. U krijgt de bijbehorende kleurplaat op de groep. Wij 

zouden het leuk vinden om een foto te ontvangen die u gemaakt heeft tijdens de 

thuisactiviteit. Deze kunt u dan sturen naar 

groepen@dekleinemarkies.nl. Wij zullen de foto uitprinten 

en ophangen in de groep of in de kerstboom. 

 

Nijntje Pluis (melodie: jingle bells) 

Nijntje Pluis 

Nijntje Pluis 

heeft een kerstboom thuis 

daar hangen ballen en 

slingers in 

en de piek zit bovenin.  

 

 

            



 

 

 
 

 Isabelle is op 2 december bevallen van dochter Maya. Gefeliciteerd! Er zijn 
ouders die haar een kaartje willen sturen. Als u deze op de groep afgeeft, 
zorgen wij er voor dat deze bij Isabelle terecht komt. 
 

 WOENSDAG 19 DECEMBER is er een kerstmarkt op De Markiezaten. 
U kunt met uw kind(-eren) vanaf 17.30u terecht op de diverse groepen bij De 
Kleine Markies. Vanaf 18u kunt genieten van de kerstactiviteiten door de 
gehele school. U kunt eens een kijkje gaan nemen bij bv onze 3+ groep 
Dribbel, of bij BS Octopus. Wij hopen op een gezellige avond, u komt toch 
ook?: 

 



 

 
 

 Het wordt kouder maar toch willen wij elke dag met de kinderen buiten spelen, 
even een frisse neus halen. Denkt u daarom aan de sjaaltjes, mutsjes en 
handschoentjes en eventueel laarsjes voor de sneeuw? 

 Kerstvakantie peuteropvang:         24 december 2018 t/m  4 januari  2019. 

 De dagopvang sluit op kerstavond (24-12) én op oudejaarsdag(31-12) om 
18u. 

 Vanaf 1-1-2019 is flexibele opvang alleen mogelijk vanaf 3 uur per dagdeel. 
Let op reguliere opvang gaat voor flexibele opvang. 

 De ouderbijdrage van de peuteropvang gaat naar inkomen van de ouder(s). 

Bij ouders waarbij er één inkomen is, is het belangrijk dat u uw jaarinkomen 

doorgeeft door geeft aan de administratie. 

Ook andere  vragen over bv contracten, facturen en betalingen kunt u mailen 

naar  de administratie@dekleinemarkies.nl.  

Carla Carton verzorgt onze administratie en is op donderdagochtend 

aanwezig. 

 Basisschool Octopus is vrijdag 21-12-2018 vrij. Indien u uw peuter hierdoor 

ook thuis houdt, wilt u dit dan doorgeven via het ouderportaal? 

 

 

 

WIJ WENSEN U ALLEN FIJNE KERSTDAGEN 

EN 

EEN GOED 2019! 

mailto:administratie@dekleinemarkies.nl

