Weekmail obs Hagen 20 november 2020
Sint is weer in het land

Afgelopen zaterdag hebben we op tv kunnen zien
dat Sinterklaas weer in Nederland is aangekomen.
De kinderen zijn er vol van.
In de kleutergroepen kunnen de kinderen lekker spelen in de Sinterklaashoek en met de poppenkastpoppen van Sint en Piet. En alle activiteiten staan ook in het teken van de Sint. Zo leren we de m van
maan, tellen we met pepernoten en knutselen we een hoed en een paard.
Ook bijzonder is dat we dit jaar op school ons eigen SinterHagenjournaal hebben. Meester Michel
kunnen we twee keer per week bekijken op het scherm, hij vertelt ons dan het laatste nieuws over het
Sinterklaasfeest bij ons op school.

Binnenkort
•

Vrijdag 4 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. De kinderen zijn dan om 12 uur
vrij.

In groep 3 hebben de kinderen de stoomboor getekend en ze hebben elkaars tekeningen goed bekeken.

In de groepen 5 en 6
rook het al heel lekker:
de kinderen hebben zelf
pepernoten gebakken.

Bij de peuters
Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema: Sint en
Kerst. De eerste 3 weken gaan we het hebben over sinterklaas
en alle pieten. De laatste 2 weken, gaan we verder met kerst.
De verjaardag van de sint is op 5 december. Na de verjaardag
van sinterklaas kunnen we kerst gaan vieren. We zullen dan
ook de peuter speelgroep aanpassen rond dit feest.
Wij hebben deze week van sinterklaas gehoord dat we woensdag 25 nov. en donderdag 26 nov. onze schoen mogen zetten.
Hopelijk krijgen we wat leuks van sinterklaas en piet. Ik wil de
ouders van de peuters dus vragen om 1 laars of schoen mee te
nemen, die we bij de openhaard neer kunnen zetten.

Verder hebben we deze week leuk gespeeld met het nieuwe thema. Samen met de kinderen hebben
we nepcadeautjes ingepakt, ons verkleed als piet of sinterklaas en natuurlijk liedjes geoefend. Verder
hebben we in de kring ook een boek gelezen.
Alvast een fijn weekend en tot volgende week!

