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VAN DE KERSTCOMMISSIE 
Dit jaar willen we met het kerstfeest op school diverse workshops verzorgen voor de 
onderbouw (peuters t/m groep 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m groep 8). Er valt dan te 
denken aan:  

 Kerstkaarten maken   

 Kalligraferen  

 Kerststukjes maken  

 Macramé  

 Dans  

 Muziekinstrument bespelen (muziekvereniging)  

 Boomwhackers kerstliedjes spelen  

 Koken --> kerstkransjes van chocolade maken bijvoorbeeld  

 Origami vouwen  

 Kerststalletje maken  

 Vogelhuisjes maken van hout 

 Gutsen  

 Kleifiguren maken  

 Schilderij maken (groepswerk)  

 Kerstballen maken (plastic bal vullen met iets kerstigs wat ze moeten maken) 

 Hout / speksteen bewerken  
  
Deze workshops zouden dan in kleine groepen aangeboden worden (10-12 leerlingen). 
Om deze workshops vorm te geven zijn we op zoek naar ouders / opa's / oma's / ooms / 
tantes/ buurmannen / buurvrouwen / oudere broers of zussen met een talent in een van 
bovenstaande suggesties (of misschien weten jullie zelf nog een leuke workshop??)  
We hopen dat we met deze oproep genoeg mensen bij elkaar krijgen om de workshops op 
donderdagochtend 20 december (8.45-9.45 1e ronde en 10.30-11.30 uur 2e ronde) vorm 
te geven.  
Dus lijkt het je leuk? Meld je dan z.s.m.  aan via onderstaande link. Wil je meer 
informatie; neem dan even contact op met juf Noortje (1-2C), Juf Lisette (1-2A), Juf Muriel 
(onderwijsassistente) of Juf Claudia (7B)  
Alvast heel erg bedankt! 
 
Klik hier om je op te geven. 
 
Namens de KERSTCOMMISSIE  
 
  

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb1HEGdaHYfGEAMkrb9rCSn8PY3_4lCJ3RInCnOs699O8laQ/viewform


 

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 
Als afsluiting van de de Kinderboekenweek hebben de 
groepen 6, 7 en 8  in de speelzaal mooie verhalen gehoord 
over vriendschap en tekeningen bekeken met een betekenis 
over erbij horen.  
Vanuit de 6 verhalen heeft de jury besloten dat Fleur een 
topverhaal over vriendschap heeft geschreven en Timon 
een mooie tekening van wasco met een 
speciale gedachtegang er achter. 
 
Gefeliciteerd! 
 

 
 
 

DE WETHOUDER KWAM OP BEZOEK IN GROEP 6B 

 
 

            
              Dit boek hebben we van haar gekregen. 



 

     
 
PEUTERGYM 
Op onderstaande data is er van 08.45-09.15 uur peutergym in de speelzaal voor peuters 
uit de wijk, jongere broertjes en zusjes van leerlingen die bij ons op school zitten en voor 
de peuters die die dag aanwezig zijn bij de peutergroep. 
 
Woensdag 07 november 
 14 november 
 21 november 
 
Dinsdag 12 maart 
 19 maart 
 26 maart 
 
Donderdag 09 mei 
 16 mei 
 23 mei 
 
U kunt dit ook teruglezen op de site bij “nieuws” en het wordt bijtijds gemeld onder “data 
om te onthouden” onderaan in het Kikkernieuws. 
 
 
CHA CHA CUP 
De afgelopen drie weken is er cha cha les gegeven in 
de groepen 7 door Ronald, een dansmeester. Bij de 
laatste les zijn er drie koppels gekozen om door te 
gaan naar de finale. Zondag 7 oktober was de finale. 
Dit waren Marie en Aron, Fleur en Tristan, Eva en 
Luca, Gwenn en Anne, Anouk en Timon en de 
kampioenen van de school zijn Zoey en Joep. 
 
Zoey en Joep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 

 

24 oktober hoofdluiscontrole 
2 november Klassenfuif gr. 8 
7 november Schoolontbijt 
7 november Hercontrole hoofdluis 
7 november Peutergym 08.45-09.15 uur 
9 november Lesvrije dag, alle groepen vrij 

14 november Studiedag, alle groepen vrij 


