
 

  Maandbrief november  De kleine Kapitein. 

 

 

 

Wilfred op bezoek: 

Op donderdag 2 november kwam het broertje 

van John op bezoek. Wilfred ging lekker in bad 

en de kinderen mochten kijken. John kon zijn 

moeder heel goed helpen. Als verrassing 

hadden sommige kinderen een leuk cadeautje 

of kaartje meegenomen voor Wilfred.  

 

Wij willen de moeder van John bedanken voor 

haar komst. De kinderen vonden het heel erg 

leuk om te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardag Jacob: 

Jacob is 7 jaar geworden en dat hebben wij gevierd in de klas. Jacob was erg blij met de mooie 

cadeautjes en kaartjes. De kinderen kregen een lekker cakeje en een mooie sleutelhanger met hun 

naam erop. 

 

       

 



Verjaardag juf Jolien:  

Op donderdag 30 november is juf Jolien 30 jaar 

geworden. Wij vieren haar verjaardag op maandag 4 

december in de klas. Jullie mogen dan een mooie 

tekening of cadeautje meenemen voor de juf. 

Deze dag alleen eten en drinken meenemen voor de 

ochtend. In de middag gaan we pannenkoeken bakken.  

  

  

  

 

 

 

Schoolontbijt: 

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen goed en 

gezond ontbijten, heeft onze school meegedaan aan het 

schoolontbijt. De kinderen hebben heerlijk gegeten. Er 

waren boterhammen, krentenbollen, rijstwafels en youghurt 

en fruit. 

De kinderen vonden het gezellig om met elkaar aan tafel te 

ontbijten. 

 

 

 

Sinterklaas: 

Sinterklaas is weer in het land. En 

natuurlijk hebben wij de klas gezellig 

ingericht met allemaal sinterklaas-

spulletjes! De juffen hebben zelfs in de 

poppenhoek een mooie boot gemaakt. 

Een echte pakjesboot nummer 12. De 

kinderen vinden het super leuk als ze in de 

pietenhoek mogen spelen. Ze kunnen 

varen met de boot, cadeautjes rond 

brengen in echte pietenkleren en ze 

kunnen zelfs Sinterklaas spelen. Ook kijken 

we haast elke dag even naar het 

sinterklaasjournaal. Spannend  allemaal 

hoor. Eerst waren de cadeautjes van de 

boot afgewaaid, daarna het boek van 

sinterklaas aangespoeld en er gebeurden nog veel meer rare dingen. 

 

 

 

 

 

 



 

Ook hebben we al een keer onze schoen gezet en daar kregen we lekkere 

snoepjes in. Afgelopen maandag stonden er ook schoentjes: echte pieten- 

schoenen. Deze waren gevuld met pepernoten. We boffen maar dat we zoveel 

lekkers krijgen. Ook zat er een brief bij dat sinterklaas op zoek is naar een 

muziekpiet. We hebben in de klas lootjes getrokken en de winnaar was Levi. Hij 

mag als Sinterklaas op school komt, met nog een paar andere kinderen uit de 

andere klassen optreden voor Sinterklaas. Maar we zullen hem wel helpen hoor, 

want het is toch best wel een beetje spannend. 

 

Dinsdag hebben wij pepernoten met elkaar gebakken. Dat was dikke pret en tussendoor snoepten we 

ook een beetje van het deeg. Ssst! 

 

Hieronder alvast een paar foto’s van onze sinterklaashoek en onze zwarte Pietjes en Sinterklaas. O ja, 

wat we helemaal vergeten te vertellen is dat we afgelopen dinsdag ook ons pietendiploma hebben 

gehaald met de gym. Knap hè? Juf Bernadette en de andere juffen waren ook erg trots op ons! 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data`s: 

Verjaardag juf Jolien vieren:  maandag 4 december (alleen ochtendeten en – drinken mee) 

Sinterklaasviering :   dinsdag 5 december. 

Kerstviering:     woensdag 20 december. 

Kinderen in de middag vrij 12:15:  vrijdag 22 december. 

Kerstvakantie:    25 december t/m 5 januari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


