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Nieuw 
We hebben er weer nieuwe 
kinderen bij! Wij voelen ons 
weer vereerd om ook zorg te 
dragen voor Loïc, Jesse en 
Feline. We heten jullie dan ook 
van harte welkom. 
 
Verlaten 
We mogen met blijdschap 
zeggen dat er geen kinderen 
afscheid nemen. Dit vinden wij 
natuurlijk fantastisch nieuws! 
 
Resten Sinterklaas 
Het Sinterklaas vieren heeft ook 
nog wat lekkernij achtergelaten. 
Daar wisten de kinderen wel 
raad mee, die zijn natuurlijk 
lekker opgepeuzeld.  
Dat was een feestje! 
 
Sluitingstijd 
De 1e week van het nieuwe 
kalenderjaar zullen wij helaas 
gesloten zijn. Graag zien we 
jullie vanaf 7 januari weer! 
 
Spelen 
Niks is leukers dan samen een 
spelletje spelen. Sjoerd en Eefje 
hebben dan ook overheerlijk 
samen vloerdomino gespeeld. 
Zoals je kunt zien vroeg dit wat 
uitdaging, maar vonden zij dit 
ook heel leuk om te doen! 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Sinterklaas is voorbij en dat 
betekend dat Kerstmis gevierd 
mag worden. De kinderen 
hebben dan al hele mooie 
knutselen gemaakt en heel veel 
liedjes gezonden. Wat is Kerst 
toch een heerlijk feest. 
 
Groen denken, groen doen 
De kinderen zijn altijd in de tuin 
op avontuur. Zo balanceren zij 
over de boomstam en klimmen 
zij op de keien. Wat een stoere 
jongens zijn het ook! 
 
3+ groep 
Wat zijn wij trots op onze bijna 
3+ kinderen. Melissa weet de 
kinderen dan ook goed uit te 
dagen. Dit doet zij met 
opdrachten, maar ook door met 
de kinderen heerlijke koekjes te 
maken. De kinderen vinden dit 
dan ook geweldig! 
 
Activiteiten 
De periode van Kerst is al een 
drukke periode en daarom 
hebben wij besloten om heel 
veel te knutselen, versieren, 
verhaaltjes luisteren en liedjes 
zingen. We maken er iedere dag 
een feestje van! 
 
Tas kwijt! 
Al enige tijd is Noor van Santen 
haar rugtas kwijt. Het is een 
hele mooie Woezel en Pip 
(blauw met gele) tas. 
Wellicht is de tas bij één van de 
ouder(s) thuis beland. Er staat 
dan ook een grote beloning op: 
Een hele schattige glimlach van 
onze kleine Noor! 
 
 
 



 
 
 

Wist u dat: 
 

 Elise aan Sjoerd vroeg of hier in Bunnik nog meer supermarkten zijn. 
Waarop Sjoerd zei ‘Nee, ik heb alleen een brammetje!’. 
 

 Luuk grootte broer gaat worden? 
 

 Stan 3 jaar is geworden en hij mij het volgende vertelde ´Ik kreeg ook een 
slagroom traart’. Dat zal vast een heerlijke traart, ik bedoel taart zijn! 
 

 Dax een broertje of zusje krijgt? 


