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Dit wordt alweer het laatste thema van het jaar 2012. De komende periode staat in het teken 

van “Kerst”. 

Binnen dit thema zullen een aantal begrippen centraal staan en worden er diverse taal- en 

rekenspelletjes aangeboden. Er zullen verschillende verhalen worden voorgelezen en 

besproken, waaronder het Kerstverhaal. 

 

De kinderen mogen naar aanleiding van dit thema natuurlijk spullen mee naar school nemen 

die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan: 

 Boekjes over kerst   

 Kerstmuziek 

 verkleedkleren 

 Enz. 

 

Gedurende dit thema zal er weer een letter centraal staan. We bieden de kinderen de ‘K’ van 

Kerst en koud aan. De kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school. 

Ook staat het getal 8 centraal. 

 

De werklessen zullen vooral in het teken staan van de Winterfair die op 20 december zal 

plaatsvinden. Er zal dus veel geknutseld worden door de leerlingen om zoveel mogelijk werk 

te kunnen verkopen tijdens deze markt. Niet alleen de kleuters, maar alle leerlingen zullen de 

komende periode flink gaan knutselen. We kunnen hierbij de hulp van ouders goed 

gebruiken. De leerkrachten uit de diverse groepen kunnen u hiervoor benaderen. 

 

Houdt u 20 december vrij? Iedereen is deze avond vanaf 17:30 uur welkom, dus neem gerust 

de familie mee en/of de buren. Naast een gezellige markt, met mooie en lekkere spullen 

voor kleine prijsjes, zullen de leerlingen ook optreden.  

Slagerij ’t Pleintje bereidt voor ons een heerlijk winterse snert en er wordt ook aan een 

broodje gedacht voor diegene die niet van snert houden. U hoeft dus niet te koken!  
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Mede dankzij de lokale middenstand, Intratuin Barneveld en Welkoop Wekerom wordt de 

Winterfair mogelijk gemaakt: 

 

11 december van 19:30 tot 21:30 organiseren wij een kerstknutselavond voor ouders 

(grootouders/vrienden/vriendinnen/buren zijn ook van harte welkom) 

 

 

Zelf kunt u thuis de versjes die in deze themabrief zijn opgenomen 

met uw kind oefenen en/of herhalen. Daarnaast hebben we nog een aantal (voor)lees 

suggesties voor u opgenomen in deze brief. 

 

Woordenschat 

Kerst Kerstmis De Kerstman Arrenslee 

December Kerstmarkt Knutselen Winterfair  

Voorzichtig Kaarsen Lichtjes Dennenboom 

Versieren Kerstavond De geboorte Samenzang 

Voorstelling Optreden Kraampjes Marktkraam 

Kerstballen Versiering Lantaarntje 1e kerstdag 

2e kerstdag Kerstvakantie Vroeger Het diner 

De familie Samen Piek Herders 

De stal Het kerstverhaal   

 

Boeken 

 Het kindje in de stal    Liesbeth Slegers 

 Mannetje Tak     Julia Donaldson en Axel Scheffler 

 Rap helpt de Kerstman    Angela McAllister en Daniel Howarth 

 Mijn Kerstopa     Thierrey Robberecht 

 Oei!       Leo Timmers 

 Het kind van de Gruffalo    Julia Donaldson 

 

Wist u dat ...  

 

 De kleuters een Spaans liedje hebben gezongen voor Sinterklaas? 

 De moeder van Luciano uit groep 1 het Spaanse lied heeft aangeleerd? 

 Yentl en Roelian een toren hebben gebouwd van wel 2.20 meter hoog? 

 De eerste sneeuw is gevallen, maar dat Roelian dit niet besteld heeft? 

 Er op 20 december een gezellige winterfair wordt georganiseerd op De Roedel? 

 Er voor ouders op 11 december een gezellige kerstknutselavond wordt georganiseerd? 

 Dat er een herhaalde oproep is uitgegaan voor het inzamelen van materialen voor de 

winterfair? (per e-mail) 

 De schoolwebsite en de school-Facebookpagina regelmatig worden bijgewerkt? 

 

Houdt uw e-mail de komende periode in de gaten! 
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Liedjes en Versjes 

Arrenslee 

In opa’s oude schuur daar staat een 

arrenslee, 

en als het ‘s winters sneeuwt gaan wij weer 

met hem mee. 

We glijden door de sneeuw. Het paard loopt 

in galop. 

Wij knusjes achterin de slee, en opa zit 

voorop. 

Jingle bells, jingle bells in de arrenslee. 

Je hoort de belletjes van ver, en wij zingen 

mee. 

Jingle bells, jingle bells niets is er zo fijn 

dan als het sneeuwt met opa in de arrenslee 

te zijn. 

Het weer is koud en guur ‘t is glad, dus 

opgepast. 

M’n sjaal hangt in de wind en ik hou me 

stevig vast. 

Zo’n ritje met de slee dat is toch veel te kort. 

Ik kijk er zo naar uit, als het winter wordt. 

Jingle bells, jingle bells in de arrenslee. 

Je hoort de belletjes van ver en wij zingen 

mee. 

Jingle bells, jingle bells niets is er zo fijn 

dan als het sneeuwt met opa in de arrenslee 

te zijn. 

Twinkel-twinkle 

 

 

Twinkel twinkel kleine ster  

Ik zie jou al van heel ver  

Met jouw stralen zij aan zij  

Maak jij alle mensen blij  

Twinkel twinkel mooie ster  

Ik zie jou al van heel ver 

 

Twinkle, twinkle, little star, 

     How I wonder what you are. 

     Up above the world so high, 

     Like a diamond in the sky. Twinkle, 

twinkle, little star, 

     How I wonder what you are. 

 

 

Kling klokje 

Kling, klokje klingelingeling 

kling, klokje kling 

Kerstmis is gekomen 

kaarsjes aan de bomen 

kaarsje hier en overal  

die ik strakjes branden zal 

kling, klokje klingelingeling 

kling, klokje kling! 

 

Het kersthoedje 

Het nijlpaardje zei stralend:  

ik had een mooie droom 

ik droeg opeens een hoedje 

met een kleine dennenboom 

een boom met gouden sterretjes 

en lampjes en een piek 

en wat het allerleukste was: 

het maakte ook muziek 

en toen ik met dat hoedje  

vrolijk rondliep door de stad 

zeiden alle mensen: 

‘k wou dat ik zo’n hoedje had! 
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