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 13 december  

14 december  
22 december  
23 december 
26 december – 6 januari  
11 januari  
 

Schoolraad vergadering 
Vergadering leerlingenraad 
Herdertjestocht Lewedorp  
Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 
Kerstvakantie 
Start atelier 4 

                                               

In dit Leeuwerikje: 

• Decembermaand 

• Sinterklaas 

• Luizenpluizen 

• Inloopmomenten 

• Schoolplein boven-
bouw 

• Herdertjestocht 

• Bibliotheek 

• Nieuws van Kibeo 

• Nieuws van KIO 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Decembermaand 
Zoals altijd is december een gezel-
lige maand. Toch wordt er ook nog, 
naast aandacht voor de Sint en 
Kerst, ook nog hard gewerkt in de 
groepen.  
In januari gaan we weer verder en 
ik wens iedereen alvast een fijne 
vakantie, prettige kerstdagen en 
een voorspoedig nieuw jaar 
 

 
 
Sinterklaas op school 
 
Ondanks wat hindernissen op hun 
pad zijn Sint en zijn Pieten er toch 
in geslaagd om een bezoek te bren-
gen aan Kibeo en de Leeuwerik. 
Eén Piet was op het dak geland met 
een parachute en tot onze grote 
verbazing werd de Sint afgeleverd 
per politieauto compleet met zwaai-
lichten en sirene. Sint was opge-
pakt omdat hij zijn paspoort niet kon 
laten zien.  
Al met al gelukkig goed afgelopen, 
de Sint werd gelukkig  vrijgelaten 
door de politieagente, die toevallig 
ook de moeder van Sanne is uit 
groep 4.  
Hierdoor kon het feest gelukkig 
doorgaan en kon Sint en zijn Pieten  
zoals altijd de optredens bekijken 
en de cadeautjes aan de kinderen 
geven. Al met al een hele  span-
nende ochtend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Luizenpluizen 
 
In het vorige Leeuwerikje is er een 
oproep gedaan om het het luizen-
pluizen weer nieuw leven in te bla-
zen. Helaas heeft slechts één ou-
ders zicht aangemeld en dat is te 
weinig om alle kinderen te kunnen 
controleren op hoofdluis.  

 
Daarom doen we opnieuw een op-
roep, mocht dit geen nieuwe kandi-
daten opleveren, dan stopt helaas 
het luizenpluizen. 
 
U kunt zich aanmelden bij juf Lisette 
van groep 4B-5 via Parro of  e-mail: 
lbuijs@prisma-scholen.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inloop momenten december 
8.15-8.30 
 
Groep 1-2:  

Vr. 2 
dec. 

do.8 
dec. 

di.13 
dec. 

wo.21 
dec. 

Groep 3-8 

do 15 dec.  

3/4A 

wo.14 dec. 

4B/5 

ma.12 dec. 

6/7A 

di.13 dec. 

7B/8 

Schoolplein “bovenbouw” 

Het is u waarschijnlijk niet nog op-
gevallen, maar het schoolplein voor 
de “bovenbouw” is weer netjes op-
geknapt. 
In de loop van de tijd zijn heel wat 
tegels door de wortels van de om-
ringende bomen omhoog gekomen 
hetgeen voor gevaarlijke situaties 
kon zorgen. We kunnen nu weer 
even vooruit.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Herdertjestocht 
 
Onze kerstviering dit jaar organiseren we samen met de protestantse gemeente Het Vierhuis d.m.v. een 
herdertjestocht op donderdag 22 december. We starten tussen 18.30 en 19.30 uur.  

 

Nieuw van de Oosterscheldebibliotheken 

Via de volgende link kunt u de nieuwsbrief december van de bibliotheek inzien. 

 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/58/477260/e94075b439330bc475790ac3 



 

 

 

 

Nieuws van Kibeo 

Sinterklaas 
Wat heeft de Sint toch veel indruk gemaakt op alle kinderen op de groepen. De kleinste peuters be-
noemden voor het eerst de woorden Sinterklaas en piet en de grotere peuters beleefden voor het 
eerst echt mee. Schoenen zetten, liedjes zingen en knutselen. Wat een indruk en dan komt hij straks 
ook nog langs.  
Op de BSO raken ze niet uitgepraat over het Sinterklaas journaal. De juffen worden weer in de maling 
genomen en er worden verlanglijstjes opgesteld voor in hun schoen.  
De Sint heeft voor ieder kind een cadeautje dit jaar. Deze kunnen de kinderen in hun tassen vinden. 
De juffen zorgen ervoor dat er met elk kind een cadeautje mee naar huis toe gaat.  
 
Kerstmis 
Vanaf volgende week starten we met het thema kerst. De glitters worden uit de kasten getoverd en we 
zingen de kerstliedjes tot we ze kunnen dromen. Vanaf dit thema gaan we werken met DOENKIDS. 
Een nieuw activiteitenprogramma met uitdagende en leuke activiteiten op de groepen. We werken 
hiermee aan de kinderparticipatie waarmee kinderen veel meer inspraak krijgen in wat ze willen doen 
op de BSO.  
Op donderdagavond 22 december doen we vanuit Kibeo ook mee aan de herdertjestocht. Meer hier-
over lees je in het bovenste stukje van de nieuwsbrief. De flyers zullen nog uitgedeeld worden. Wij 
hebben er al zin in, hopelijk jullie ook! 
 
Kerstvakantie 
Vanaf 26 december is het kerstvakantie. Vergeet je niet je kindje af te melden wanneer het niet naar 
de opvang komt in de vakantie? Op maandag 26 december zijn we gesloten in verband met tweede 
kerst. Met vol gegeten buiken staan we 27 december weer paraat.  
Weet je dat? 

- Het voor ons fijn is dat er namen in de jassen en schoenen van de kinderen staan. Zo gaan de 

juiste jassen en schoenen met het juiste kind mee naar huis 

- Een ongeluk in een klein hoekje zit waardoor we andere kleding aan moeten doen vanwege 

een natte broek door het omvallen van een beker water bijvoorbeeld. Stop daarom altijd ten-

minste 1 setje reservekleding in de tas. 

- We vanwege de prikkels op de groepen nog steeds vragen aan ouders om buiten te blijven bij 

het brengen en halen van de kinderen op de dagopvang en de peutergroep. Sommige kin-

deren vinden onbekende gezichten best wel spannend. Op deze manier bieden we ze een 

veilige omgeving waar ze kunnen blijven spelen terwijl de leidster met de ouder in gesprek is. 

- Luierbroekjes voor ons niet zo handig zijn. Het kost veel tijd om te verschonen omdat je het 

kind helemaal uit moet kleden. Door het meegeven van gewone luiers, hebben we meer tijd 

voor de kinderen omdat de plasrondes minder lang duren.  

Alle kinderen op de peutergroep mee op het potje gaan als ze dat willen. We stimuleren de kinderen, 
we dwingen ze niet. 

 



 

 

Nieuws van KIO  

 

 “Beste Ouder(s), verzorger(s), 

Afgelopen tijd hebben gewerkt aan het thema Herfst. We hebben actief gezocht naar bladeren en de 

over de wind en regen gehad terwijl we buiten liepen. Er zijn knutsels gemaakt met bladeren en veel 

geverfd. Ook de herfstliedjes weer gezongen tijdens de kring. 

Voor we het wisten was het alweer de tijd van Sinterklaas. December is altijd een spannenede maand 

voor de kinderen van KIO. Er gebeurt dan veel en gaat ook vaak gepaard met een ander ritme dan ze 

gewoon zijn. Dat zal niet anders zijn bij de basisschoolkinderen. Sinterklaas is inmiddels weer lang 

geweest en de cadeautjes zijn uitgepakt. 

Nu langzaam richting de kerst. De werkjes worden weer aangepast aan de kerstperiode. Ook de ver-

siering en de lichtjes zijn we “van de zolder” aan het halen. We kijken uit naar een gezellige periode 

met kerstactiviteiten en hopelijk nog wat lekkers bakken. 

We wensen jullie een mooie kerstperiode en tot volgend jaar. 

Met vriendelijke groet, Team KIO Lewedorp.” 

 


