
Beste ouders,


De sinterklaastijd is weer voorbij. Voor sommige peuters misschien 
een opluchting, maar de meesten hebben er toch wel echt van 
genoten.

We hebben gezellig geknutseld, veel gezongen, sinterklaasverhaaltjes 
gelezen, pepernoten gebakken en pietengym gedaan. Alle kinderen 
hebben hun dakdiploma gehaald, een hele prestatie hoor!

Op 4 december kwam sinterklaas ook echt op school met een 
heleboel pieten. 

Dat was best spannend. De kinderen die er die vrijdag waren 
mochten mee in de gang om de Sint te verwelkomen. Dat was toch wel heel 
overweldigend met al die kinderen die heel veel lawaai maakten.




De juffen kregen het Spaans benauwd (om maar in de sfeer 
te blijven) omdat we in de drukte de kinderen wel bij elkaar 
moesten zien te houden….hahaha. Een paar peuters wilden 
toch liever veilig terug naar het Ukkie Pukkie lokaal, maar de 
rest vond het wel leuk en interessant tussen al die grote 
kinderen. 

Na een kwartiertje zijn we weer terug gegaan om zelf ons 
feestje verder te vieren zoals op de andere dagen. 

Aan het einde van de ochtend kwam Sinterklaas nog even in 
de groep met een paar pieten. Dat was gezellig. De kinderen 
hebben voor hem gezongen en laten zien wat ze allemaal 
voor hun dakdiploma hadden moeten doen. Ook mocht de Sint 
een zelfgebakken pepernoot proeven, die vond hij natuurlijk 
erg lekker.


Kersttijd  2020

En dan is er weer rust…. en gaan we de gezellige kersttijd tegemoet.

Het zal waarschijnlijk een wat andere Kerst worden dan we hoopten, maar de 
kerstboodschap zal ook nu hetzelfde zijn, in wat voor situatie dan ook.




Deze week vertellen we de kinderen het mooie en bijzondere kerstverhaal van de 
geboorte van de Here Jezus. Dit doen we met behulp van prentenboeken, filmpjes en 
het kerststalletje met bijbehorende kersfiguurtjes. De kinderen luisteren elk jaar weer 
vol bewondering naar het verhaal van Jozef en Maria die een lange reis moesten maken 
naar Bethlehem. En over de Here Jezus die daar werd geboren in een stal bij de dieren.



Dit maakt altijd veel indruk op de kinderen. Het is best moeilijk te begrijpen voor de 
peuters dat wij ook allemaal een baby’tje zijn geweest, en de Here Jezus dus ook. 

Maar ze vinden het een prachtig verhaal en we hopen natuurlijk ook over te brengen 
waarom Jezus toen, heel erg lang geleden op de aarde is gekomen. 

Op de basisschool zullen ze vast en zeker de diepere betekenis hiervan gaan horen.

De kinderen maken allemaal een mooie kerststal zodat ze het hele verhaal ook kunnen 
zien en misschien thuis nog eens na kunnen vertellen. En als ze het leuk vinden mogen 
ze nog meer moois knutselen.


Dit bovenstaande typte ik gisteravond, niet wetende dat dit er vanavond opeens anders 
uit is gaan zien. Morgen is Ukkie Pukkie nog open, maar vanaf woensdag 16 december 

t/m dinsdag 19 januari 2021 moeten de deuren voorlopig dicht.

Helaas zullen dus niet alle kinderen Kerstfeest hebben gevierd op Ukkie Pukkie en een 
mooi kerststalletje hebben gemaakt. Heel jammer, maar het is niet anders.                     


  

HOERA…….JARIG

Naomi Bosch               20-12-2017

Nora Grift                 25-12-2017

Nathan Thomassen        30-12-2017                                               


Alle drie alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.


NAAR DE BASISSCHOOL

Jackie Nout en Amelie Hofman hebben allebei hun vierde 
verjaardag gevierd en mogen na de kerstvakantie naar groep 
één. Veel plezier meiden.


En we blijven elkaar gewoon gezellig zien hoor.




Juist nu in deze coronatijd 
is het extra belangrijk om 
oog te hebben voor de 
mensen om ons heen.

Mensen die het moeilijk 
hebben, eenzaam zijn, 
verdriet en/of zorgen 
hebben. 

Het is op dit moment 
natuurlijk moeilijk om 
mensen uit te nodigen, 
maar een kaartje, 
telefoontje, bloemen, 
lekker pannetje soep, 
mooie tekening van de 
kinderen of wat dan ook 
kan al veel betekenen 
voor de ander! 

Laten zien en voelen dat 
je aan ze denkt en dat ze 
er niet alleen voor staan. 


Wij wensen jullie allemaal een rustige, gezellige en gezegende Kerst met elkaar en 
hopen jullie in goede gezondheid weer te ontmoeten in het nieuwe jaar. 

Vooralsnog dus vanaf 20 januari 2021.





               Een warme kerstgroet van het team van 

    Ukkie Pukkie……..


ANK                                   JACELINE            (invalster)

  MARRY                                ANNEMIEKE       (invalster)

     JACQUELINE                           ANOUK        (stagiaire)

        IRIS                                      LUWAM   (stagiaire)


PS. er staan weer veel nieuwe foto’s op onze site :  www.ukkiepukkieermelo.nl


