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Deze week werken we verder rond de Sint en maken we
ons klaar voor zijn bezoekje in de klas.
Maandag vieren we de verjaardag van Gabriël.
Woensdag is het klasdoorbrekend werken.
Vrijdag is het de dag waar we al weken naar uitkijken…
De Sint komt naar onze school.
Aangezien er bij de sint ook snoepgoed bij hoort leren we
met de kleuterschool een liedje aan om nog eens nadruk
te leggen op gezonde tussendoortjes.
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De grote Zwarte Piet is ziek
Wat zou er nu toch zijn?
Hij heeft misschien te veel gesnoept van koek en
marsepein.
Wat jammer wat jammer
Zijn buik doet toch z’n pijn.
Wat jammer wat jammer
Wat zou er nu toch zijn?
De grote Zwarte Piet is ziek
Wat moeten we nu doen?
Ik stop vanavond voor de Piet een appel in mijn schoen.
Das beter das beter
dan koek en marsepein
Das beter das beter
dan voelt hij zich weer fijn.
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Graag meebrengen op donderdag:
Een schoentje van je kleuter. Die zetten we
donderdagavond klaar. Je mag ook iets meegeven om in
de schoen te stoppen voor de Sint, zwarte piet of het
paard.
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