
Beste ouders,


Het jaar is alweer bijna rond, en de 
nieuwe school wordt steeds mooier en 
groter. Prachtig, dat indrukwekkende 
grote houten geraamte!

De dakplaten komen er als het goed is 
ook nog voor het nieuwe jaar op.

De kinderen zijn inmiddels helemaal 
gewend aan platen en spanten die 
voorbij zweven, en kijken er eigenlijk al 
bijna niet meer naar om.

Afgelopen week is het hoogste punt 
bereikt, de vlag staat erop….HOERA!





De kinderen hebben genoten van alle festiviteiten rond 
sinterklaas.

De vele verkleedkleren waren ook weer een succes. 
Elke dag liepen er wel een paar pieten en sinterklazen 
rond op Ukkie Pukkie, zo leuk om te zien. 

Ook onze stokpaarden Ozosnel en Amerigo werden veel 
van stal gehaald.

De kinderen hebben zelf pepernoten gerold en de 
juffen hebben ze gebakken, wat rook dat heerlijk!   
Ook hebben ze  een pietje en een boot geknutseld, en 
een heuse diploma gehaald met pietengym. Hiervoor 

moesten ze springen, klimmen, kruipen en pakjes in een

schoorsteen gooien. Dat is best nog moeilijk hoor!


De ontvangst van Sinterklaas op 5 december zullen we 
ook niet snel vergeten.

Eerst kwam er een politieauto met sirene omdat er een 
pietje van het dak was gevallen, vervolgens de 
brandweer om hem te redden en ook nog de ambulance 
om de arme piet naar het ziekenhuis te brengen. 
Gelukkig kwam hij later in het gips en op krukken 
weer terug, en had hij Sinterklaas ook meteen maar 
meegenomen met de ambulance.  De kinderen waren er 
helemaal vol van, en raakten er binnen niet over 



uitgepraat.

Tot onze verrassing kwam de sint toch nog 
heel even met zijn pieten naar Ukkie Pukkie, 
zodat de kinderen hem een handje konden 
geven of nog snel even iets aan hem konden 
vertellen.

Inmiddels hebben we sinterklaas weer 
uitgezwaaid en is de rust een beetje 
weergekeerd op de speelzaal.  

De kinderen genieten en spelen volop met al 

het nieuwe speelgoed wat we hebben gekregen. We zijn erg blij met de mooie 
grote politie auto voor buiten, grote puzzels met veel stukjes voor de kinderen 
die wel wat meer uitdaging kunnen gebruiken, een leuk kleurenspel, nieuwe 
magnetics dieren, een strijkbout ….. en nog veel meer.

Omdat de tijd tussen sint en de kerstvakantie altijd maar kort is moesten wij 
helaas ook meteen weer omschakelen.

De stoomboot eruit en de kerstboom erin dus!


Afgelopen maandagavond is de zaal weer helemaal in mooie wintersfeer 
gebracht door ouders van de OR. Hartelijk dank daarvoor hoor, heel knus weer!

Deze laatste weken voor de kerstvakantie brengen we zo rustig mogelijk door. 
Gezellig met de kinderen rondom de kerstboom 
zingen, spelen en luisteren naar het altijd mooie 
Kerstverhaal van Jozef en Maria die een verre 
reis moesten maken naar Bethlehem, waar de 
Here Jezus werd geboren in een stal.

De kinderen luisteren er elk jaar weer 
ademloos naar,  en vinden het een prachtig 
verhaal. Ook kijken ze met plezier naar de 
kerstfiguren die we er bij gebruiken. Vaak 
spelen ze daarna zelf het verhaal na met het 
houten stalletje. Ook mogen ze zelf allemaal 
een mooi kerststalletje knutselen.




Geboren:

Hoera……op zondag 8 december heeft Mace Jansen een broertje 
gekregen, hij heeft de mooie naam Jens gekregen.

Jens en mama maken het gelukkig goed. Heel veel geluk en een 
goede gezondheid gewenst voor jullie kleine mannetje, heerlijk 
genieten weer van dit altijd prachtige wonder.

Van harte gefeliciteerd! 




Jarig:

Hiep hiep hoera…. we feliciteren Amelie.

Amelie heeft haar feestje inmiddels vast al 

gevierd, zij is 3 jaar geworden op 13 december.


Afscheid:

Emily Moerdijk (08-01 2016) en Rosalynn van Dijk (23-12 2016) 
worden alweer 4 jaar.

Zij komen dus niet terug na de kerstvakantie, maar mogen meteen door naar de 
basisschool. Wij zwaaien jullie dus deze week uit. Heel veel plezier dames. 

Wij gaan jullie zeker missen hoor.


Nieuwe kinderen:

Half november en begin december zijn Joanne Jansen, Morris Siccama en Bart 
van Diest voor het eerst komen spelen.

Bart en Morris zijn net pas twee jaar geworden. Hieperdepiep…..hoera! 
Gefeliciteerd nog jullie en alle drie heel veel speelplezier op Ukkie Pukkie.




Welkom:

Na de kerstvakantie starten in januari Suze Degenkamp, Nathan Tomassen en 
Noah van de Beek. 

Jullie ook alvast veel plezier op Ukkie Pukkie. Hopen dat jullie snel je eigen 
plekje bij ons zullen vinden.




Open dag:

Op woensdagmorgen 29 januari is het weer open 
ochtend op de Goede Herderschool en ook op Ukkie 
Pukkie. Kennen jullie mensen die op zoek zijn naar 
een goede peuteropvang, wijs ze dan gerust even op 
deze speciale dag. 

Deze ochtend kunnen ze vrijblijvend komen kijken en 
allerhande informatie krijgen  en/of dingen vragen 
over onze peuteropvang. 

Ook kunnen jullie je drie jarige zoon/dochter deze ochtend vast inschrijven op 
de Goede Herderschool. Daar staat de directeur Jozias de Koeijer jullie graag te 
woord om zoveel mogelijk te vertellen over de (spiksplinternieuwe) basisschool. 

Is het niet mogelijk deze dag je kind vast in te schrijven, dan kan dat natuurlijk 
ook altijd op een later tijdstip en/of via het aanmeldingsformulier op de site. 
Maar…..vergeet het niet, want voor je het weet zijn ze vier!


OP HET PRIKBORD:


_ Kerstvakantie:

    LET OP……. de kerstvakantie begint al op vrijdag 20 

    december!

_  LET OP…….. Maandag 6 januari 2020 starten we voor 

    één keer om 10.00.

    Dit is omdat alle juffen en meesters eerst genieten van 

    een gezamenlijke jaaropening met een lekker ontbijtje.

  _ Foto’s van sinterklaas staan op de website :  

     www.ukkiepukkieermelo.nl

_  Nieuwe tarieven ouderbijdrage staan op de 

    site, en zijn eenmalig nu ook bijgevoegd!


_  Vanaf januari hoopt collega Ank weer rustig aan te beginnen met werken.

    Dat is fijn, we hebben haar gemist.


Verder wensen wij jullie allemaal gezegende en gezellige kerstdagen

en hopen iedereen weer gezond en wel in het nieuwe jaar terug te zien.

Kerstgroet van juf Jacqueline, Ank, Marry en Iris.

http://www.ukkiepukkieermelo.nl

