
 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers  

Wij hebben weer een mooie nieuwsbrief voor u gemaakt met verhalen uit de 

Peutergroep en de BSO. 

De dagen worden korter, wij maken ons klaar voor het eerste lichtjesfeest op 

weg naar kerst. Sint Maarten, die laat zien dat je rijkdom kunt delen. Wij maken 

het een beetje licht in deze donkere tijd. 

Bericht uit de Peutergroep 

we hebben met de peuters  een mooie lampion gemaakt voor dit lichtjesfeest  

en zingen: 

 Ik loop hier met mijn lantaarntje, lantaarntje loopt met mij. Daarboven stralen 

de sterretjes, beneden stralen wij. Mijn licht is aan ik loop vooraan, van 

bimmele bammele bom, mijn licht gaat uit, ik ga naar huis van bimmele 

bammele bom. 

Afgelopen donderdag was Monica Maas bij ons, zij las voor uit haar boekje 

“Tessel viert Sint Maarten”, de kleuters kwamen ook meeluisteren. Het was 

een gezellige ochtend!  We eindigden de ochtend met een uitstapje met 

lampion naar de kleuters, daar werd volop meegezongen! 

Sint maak avond  

Wij houden onze Sint maak/ouder avond dit jaar op woensdag 22 november 

om 19.30 uur.                                               

Na het informatieve gedeelte zetten we de avond voort als de sint maak avond, 

waarbij iedere ouder iets maakt voor zijn of haar peuter. Wij zorgen voor het 

materiaal. Graag zelf een naald meenemen. Indien u echt niet kunt komen, 



 
 

krijgt u een pakketje mee om het thuis te maken. Het is de bedoeling dat het 

cadeautje ingepakt met naam erop weer bij ons ingeleverd wordt. Het kan in 

de peuterkast op de gang in een mand gelegd worden. Het cadeautje graag 

uiterlijk vrijdag 1 december inleveren, wij vieren sinterklaas met de peuters 

dinsdag 5 december, dan zijn alle peuters welkom! (ook de kinderen die alleen 

op woensdag of donderdag komen) 

Advent  

De adventstijd is de periode van voorbereiding op de komst van het kerstkind. 

Vanaf de eerste adventszondag komen de kinderen elke dag binnen in een 

stille, donkere school slechts verlicht door kaarsjes. De eerste adventszondag is 

3 december. Wij maken voor de peuters een adventstuintje met zand in de 

vorm van een spiraal op de tafel in de kring met in het midden een grote kaars. 

Alle peuters mogen één voor één een potje met daarin een kaarsje op een 

willekeurige plek in de spiraal op tafel zetten. We zingen hierbij: 

Kinderen kom, zie het licht, gaat in het midden branden, 

Kom maar met je kaars in je handen. 

Lichtjesfeest 

Donderdag 14 december houden wij met de peuters en hun ouders het 

lichtjesfeest, hiervoor wordt u van harte uitgenodigd  om 17.30 uur in de 

peuterklas! Met elkaar zingen we liedjes en er wordt een kerstverhaaltje 

vertelt. Wij zorgen voor iets lekkers en samen maken we er een gezellig, 

sfeervol en fijn lichtjesfeest van! 

 



 
 

 Bericht uit de BSO 

Herfstvakantie 
 

Wat hebben we een plezier gehad in de herfstvakantie! 
We hebben heerlijke cakejes en brownies  gebakken en fijn met elkaar 
gespeeld.  
 
Dinsdag was het een topdag, toen zijn we met elkaar pony gaan rijden. De 
juffies waren vergeten om op buienradar te kijken. 
 
Toen we eenmaal in het bos kwamen viel de regen met bakken uit de hemel. 
Toch  reden we om beurten op de pony’s. 
 We hadden heel veel plezier,ondanks dat we klets en klets nat waren. 
 
De blubberspetters zaten tot op ons rug, maar daar konden we om lachen! 
Nadat we weer op de BSO waren, gingen we alle kleren drogen op de 
verwarming en gingen we onder een kleedje knus een kopje thee drinken, om 
warm te worden. 
Bij de thee hadden we lekkere koekjes, het was een heerlijke dag. 
 
Woensdag een dagje sprookjeswonderland in Enkhuizen. 
Dat was super leuk, we gingen  wel een paar keer achter elkaar in alle 
attracties. 
De rest van de week hebben wij ons vermaakt op het eiland, het bos en de 
Krim valt altijd in de smaak. 
 
Vriendjes en vriendinnetjesdag 
 
We hadden in oktober vriendjes en vriendinnetjes dag, het was lekker druk en 
een bomvol programma. Eerst hebben we prachtige herfst stukjes gemaakt op 
een houten plankje, daarna hebben we heerlijke kaas stengels gebakken, 
smikkelen en smullen blijft een feest. 
 
Wat is de herfst toch een heerlijk jaargetijde. 
            

 

 

 



 
 

Kerstprogramma 

Na een succesvol herfstvakantie programma, volgt hierbij een gezellig 

kerstprogramma. 

Maandag 1 januari gesloten. 

Dinsdag 2 januari  speurtocht op “De hoge berg” met chocolademelk 

(leidster Tessa, achterwacht Anita) 

 

Woensdag 3 januari “de Krim”, Ecomare, Kaap Skil 

(leidster Meta, achterwacht Erika) 

Donderdag 4 januari kampvuur houtjes zoeken in het bos 

(leidster Meta, achterwacht Erika) 

Vrijdag 5 januari bakken of koken  

(leidster Meta, achterwacht Erika) 

Het is belangrijk wanneer u geen gebruik wilt maken van de BSO in de 

kerstvakantie, u dit dan afmeldt via KDV net. Hierdoor kunnen wij dan een 

planning maken.  

Wij maken er weer een mooie en fijne kerstvakantie van! 

 

Oudercommisie 

 Wij zijn blij dat we u kunnen vertellen dat er een oudercommissie is. 

Dank je wel Natanja, Leonne, Jacco en Fred dat jullie je willen inzetten voor de 

Sterrekijker, wij zien de samenwerking vol vertrouwen te gemoed. Het stukje 

zoals hieronder zal ook op de website komen te staan, zodat u de informatie 

makkelijk kan vinden. Het reglement van de oudercommissie is te vinden in De 

Sterrekijker.  



 
 

Wij, Natanja, Léonne, Jacco en Fred, zijn de oudercommissie van de 

Sterrekijker! We hopen dat u, als ouders, uw ervaringen en suggesties met ons 

wilt delen. Op deze manier kunnen we met z’n allen bijdragen aan een 

professionele, veilige, uitdagende, maar bovenal een fijne plek, waar onze 

kinderen zich thuis voelen. 

Als er dingen zijn om te delen, vragen en/of op te merken, met betrekking tot 

de opvang van uw kind, dan zijn wij te bereiken via het volgende emailadres; 

oudercommissie@sterrekijkertexel.nl 

Maar u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken! 

BSO  de Sterrekijker:                  Léonne van der Weegen en Jacco Dros 

Peutergroep ’t Sterrekind :       Natanja Lemstra- Hin en Fred van Viegen. 

 

bereikbaarheid 

U kunt ons bereiken op onze 06 nummer of op het vaste nummer. 

Vaste nummer:    0222-315916 

Meta:                      06-48887027 

Anita:                      06-28189413 

Tessa:   06-30098686 

Erika:   06-53781668 

Deze nummers kunt u ook terug vinden op de website.  

Tijdens uitstapjes zijn wij soms iets minder goed te bereiken, door dat de 

bereikbaarheid in het buitengebied van Texel niet optimaal is. Maar als u een 

berichtje stuurt bellen wij altijd zo spoedig mogelijk terug. 

 

Wij wensen iedereen een fijne tijd toe, met veel licht en liefde, 

Anita, Tessa, Erika en Meta 
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