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Rillanful naam van je vestiging in ]
December 2018

Beste ouder, verzorger,
Inmiddels zitten we weer volop in de
sinterklaastijd. Samen met de kinderen van
groep 1, 2 en 3 hebben de peuters dansjes
geleerd voor het bezoek van Sinterklaas aan
het dorpshuis. Wat hebben jullie het goed
gedaan! Natuurlijk hebben we ook met groep
1, 2 en 3 pepernoten gebakken.

En als Sinterklaas en zijn pieten weer naar
Spanje vertrokken zijn, starten wij met het
thema “Kerst”. Naast activiteiten op de groep
zijn er ook activiteiten waar jij als ouder bij
aan kan sluiten: de lichtjesoptocht op
donderdag 20 december en onze jaarlijkse
kerstochtend op dinsdag 18 december. Op de
jaarlijkse kerstochtend kun je, onder het
genot van een kop koffie en wat lekkers,
samen met je peuter een kerststukje maken.
Je ontvangt voor beide activiteiten nog een
uitnodiging. Wel willen we je alvast vragen of
je voor deze kerstochtend boterkuipjes, kleine
kerstspulletjes en kerstgroen hebt. Alvast
hartelijk dank!
De kerstvakantie is van maandag 24
december t/m vrijdag 4 januari.

We hebben een klomp gemaakt. Daarin wat
stro, een stuk wortel en een mooie tekening
voor Sinterklaas. We hebben deze klomp in de
hal gezet en vol verwachting klopte ons hart.
En ja hoor, de volgende dag zat er iets lekkers
in! Ook gaan we nog een sinterklaasje maken
en bij de pietengym kijken we of we net zo
lenig zijn als de pieten.
Sint en de pieten komen
op woensdag 5
december bij ons op
bezoek. Je hebt hiervoor
al een uitnodiging
ontvangen. Alle peuters
zijn welkom. Als je
peuter deze ochtend
normaal niet komt, mag
hij/zij extra komen van 08.30 tot 10.00 uur.

We wensen je alvast een hele fijne vakantie
en fijne feestdagen.
De pedagogisch medewerksters, juf Anita en
juf Birgit.
Peutergroep Kibeo Cromvlietstraat Rilland.

