
Beste ouders,


Op Ukkie Pukkie  en in de middenruimte van de school 
ziet het er weer super gezellig uit.

Alles is versierd voor het sinterklaasfeest. De 
stoomboot is zelfs gewoon in de gang afgemeerd, 
geweldig toch? Dit jaar zal de Sint helaas niet zoals 
andere jaren met alle kinderen en ouders buiten 
worden ontvangen met zijn pieten. Maar hij komt wel 
hoor, en de pieten ook. Sinterklaas laat zich niet 
tegenhouden door de corona!

Hij kan toch niet al die kinderen teleurstellen? De 
peuters hebben dit ook op het Ermelose Sinterklaas 
journaal kunnen volgen. Gelukkig maar, het is een hele 
opluchting.

www.sinterklaasermelo.nl 
Er lopen nu regelmatig pieten en sinten rond in de 
groep en er wordt veel gezongen en geknutseld. Ook 
worden er spannende sinterklaasverhalen verteld en 
bekeken op het digibord. Alle kinderen hebben 

inmiddels hun ‘paard gezet’ bij de schoorsteen, in de hoop dat één van de pieten er dan 
iets lekkers in zal strooien. Gelukkig heb uit betrouwbare bron vernomen dat dat is 
gelukt…..joepie!


Volgende week 
woensdag, donderdag 
en vrijdag vieren we 
echt sinterklaasfeest.

De peuters die het 
leuk vinden om 
verkleed te komen 
mogen natuurlijk  hun 
sint of pietenpak aan. 
Zet dan wel even de 
naam van je kind in 
elk afzonderlijk kledingstuk. Wij hebben zelf ook veel sint en 
pietenpakjes en er zullen zeker een paar dezelfde outfitjes bij 
zijn. En dan wordt het lastig zoeken.

Een pleister met de naam van je kind aan de binnenkant werkt al 
prima. We  hebben deze drie dagen een aangepast 
feestprogramma. De kinderen hoeven geen eten en/of drinken 
mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. En….. we gaan 
traditiegetrouw weer lekker pepernootjes bakken en 
speculaasjes versieren met z’n allen. 

De kinderen die er vrijdag zijn hebben extra geluk. Deze ochtend 

komt Sinterklaas ook op school. We gaan de Sint en zijn pieten in de gang verwelkomen 
met alle kinderen van de vrijdaggroep en van de Goede Herderschool. We hopen dat hij 
ook nog even tijd heeft om  5 minuutjes bij Ukkie Pukkie binnen te stappen.

Een aantal peuters vieren 2 keer feest, die hebben dan geluk deze keer.


http://www.sinterklaasermelo.nl


KERSTFEEST 
De buitenkant van de school is alvast prachtig in de kerstlichtjes gezet. Wat een mooi en 
sfeervol gezicht, zeker in deze donkere tijd. De school komt nu nog mooier tot zijn recht. 

Ook is inmiddels aan de voorkant van de school begonnen met het graafwerk en dus met 
de voorbereidingen voor het nieuwe schoolplein en de kortparkeervoorziening. 

De planning dat voor de Kerst alles klaar zou zijn, gaat helaas niet meer  lukken, maar de 
voorkant van de school en een gedeelte van het 
schoolplein misschien dus wel. Volgende week 
wordt al met het straatwerk begonnen.


De kinderen van de basisschool voeren dit jaar 
een kerstmusical op. Helaas ook zonder ouders 
i.v.m. de corona. Gelukkig wordt wel alles 
opgenomen zodat niemand iets hoeft te missen. 
Voor de peuters is dit nog wat te moeilijk om aan 
mee te doen, dus wij vieren gewoon Kerst in de 
groep. Dit doen wij op maandag 14  t/m 
donderdag 17 december.

We vertellen dan o.a. het kerstverhaal aan de 
kinderen en zingen mooie kerstliedjes. 

Ook gaan ze nog een kerststalletje maken.

Vrijdag 18 december is er geen speelzaal meer, dan begint de kerstvakantie.

Deze vakantie duurt van vrijdag 18 december t/m vrijdag 1 januari.


STAGIAIRES 
Zoals jullie vast gezien hebben, hebben we er een stagiaire bij op de donderdag en 
vrijdag. (foto links). Zij heet Luwam Maharena en volgt de MBO-opleiding zorg en welzijn 
nivo 2, op Landstede in Harderwijk. Ze woont sinds 5 jaar in Nederland maar spreekt heel 
goed nederlands. Luwan en haar man hebben zelf 2 jonge kinderen, dus luiers 
verschonen hoeven we haar niet meer te leren….haha! 

Ze is eerstejaars en blijft tot de zomervakantie op de donderdag en vrijdag bij ons stage 
lopen.


Anouk van Huigenbos (rechts) is er 
inmiddels al een paar weken en zit 
er al lekker in. Zij blijft nog tot half 
maart.

Anouk zit in haar laatste leerjaar 
pedagogisch medewerker niveau 
3. Anouk zou afgelopen leerjaar al 
klaar zijn geweest met haar studie 
in Zwolle, zij het dat ze niet al haar 
examenopdrachten kon afronden 
door…..  jullie raden het al….de 
corona. Dat wil ze nu dus graag bij 
ons doen. Ze woont in Nunspeet, 
dus moet er wel iets verder voor 
reizen.




HIEPERDEPIEP…..HOERA 
Wij worden in december drie jaar!


Bart van Diest            06-12-2017

Morris Siccama          08-12-2017

Noah van de Beek     10-12-2017

Naomi Bosch             20-12-2017

Nora Grift                    25-12-2017

Nathan Thomassen    30-12-2017




Mace heeft inmiddels afscheid genomen, hij was 19 november 
jarig, en werd vier jaar. Veel plezier op de Julianaschool Mace. 
We zullen je missen.


Jackie Nout wordt op 02-12 vier jaar en Amelie Hofman wordt

ook vier op 13-12. Zij mogen allebei na de kerstvakantie één 
deurtje verder, naar groep 1 bij juf Bertie. Gezellig hoor 
meiden, kunnen we elkaar gewoon blijven zien en even 
zwaaien. 


Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag 
en/of afscheid.


WELKOM 
Nieuw gekomen een paar weken geleden is Emiray Hanoglu. Emiray had het meteen  
prima naar zijn zin op Ukkie Pukkie en doet al goed mee.

Welkom Emiray en een fijne tijd bij ons gewenst.


KLEUTERGYMZAAL 
Gistermorgen hebben de peuters voor het eerst gespeeld in de gymzaal in het midden 
van de school, achter het podium. En wat vonden ze het leuk! Ze hebben gerend, 
geklommen en met hoepels en ballen gespeeld.

In principe mogen wij ook dagelijks een half uurtje gebruik maken van de gymzaal.

Wij zullen dat vooral doen als het regent of te koud is om naar buiten te gaan, want lekker 
fietsen, steppen en in de zandbak spelen vinden ze natuurlijk ook nog steeds heerlijk.

We kunnen bijna niet wachten op onze nieuwe buitenspeelplaats!






JE KIND INSCHRIJVEN OP DE BASISSCHOOL 
Directeur Jozias de Koeijer van de Goede Herderschool heeft inmiddels al veel 
aanmeldingen ontvangen voor aankomende  schooljaar. Maar….om teleurstellingen te 
voorkomen wil hij jullie vriendelijk verzoeken om je zoon of dochter ook alvast in te 
schrijven als hij of zij pas twee jaar oud is op dit moment! Hij wil hiermee voorkomen dat 
de school straks vol zit en dus nee moet verkopen. 

Het spreekt voor zich dat de ouders die al een kind op de basisschool hebben voorrang 
krijgen boven ‘nieuwe ouders’. Maar hij moet het natuurlijk dan wel weten…..!

Wacht dus niet te lang en schrijf jullie kind vast in, dan is er sowieso een plekje op de 
Goede Herderschool gegarandeerd.

Mochten jullie in de omgeving mensen hebben die ook kinderen hebben in die leeftijd

en misschien denken…..’ach, dat heeft geen haast’… geef het dan even aan ze door met 
bovenstaande uitleg.

Ze kunnen altijd even een afspraak maken om langs te komen.




Veilig koken met kinderen in de keuken! 
Super leuk nu natuurlijk om met de kinderen pepernoten te 
bakken in de keuken, of om in de kerstvakantie andere lekkere 
dingen samen te maken. Kinderen willen graag helpen, en dat 
is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar….ze zijn ook heel nieuwschierig, willen graag dingen 
ontdekken en zijn soms watervlug.

De meeste ongelukken met kinderen gebeuren dan ook in en rondom het huis. Wees dus 
alert en laat ze nooit alleen in de keuken. Ze klimmen met gemak overal bij.

De bijlage van het Rode Kruis bevat handige tips om sowieso op te letten in de keuken en 

vertelt wat te doen wanneer er toch een ongelukje gebeurt.

Zie hiervoor de bijlage in de mail.


Op het prikbord 
*  2,3 en 4 december sinterklaasfeest op Ukkie Pukkie / geen eten en drinken mee!

* Vrijdag 4 december bezoekt Sint en zijn pieten de school

* Woensdagavond 16 december kerstmusical op school voor de basisschool. 

* De peuters vieren het kerstfeest die week gewoon op Ukkie Pukkie op hun eigen 

dag en/of dagen.

* Vrijdag 18 december start de kerstvakantie.

* Maandag 4 januari is de eerste speeldag in het 

nieuwe jaar.

* Er staan weer leuke nieuwe foto’s op de site.

* Laatste info van dit jaar op vrijdag 18 december.


Vriendelijke groet en alvast een gezellige 
sinterklaasfeest gewenst, 

het team van Ukkie Pukkie.


