THEMA: Met m’n boekentas naar de clowntjesklas !
Datum : 1/9 - 6/9/’18
Een nieuwe start, een nieuwe juf, nieuwe
Klasgenootjes (Rehana, Marie en Maxim)  WELKOM !!
Nieuwe schoolspulletjes en/of nieuwe kleren….
Kortom : klaar voor een gloednieuw schooljaar in
de clowntjesklas juf Linda !
We vinden onze weg in de verschillende hoekjes, oefenen onze klasregels,
bekijken nieuwe klaskalenders en het takenbord…

Nog enkele belangrijke afspraken
 Ook dit jaar werken we weer met een heen- en weermapje .
Het themablaadje vind u hierin, graag de dagen omcirkelen
wanneer uw kind in middagbewaking/studie blijft. Dat
blaadje ondertekend terug meegeven.


Andere brieven haalt u er uit, indien er een strookje dient
ingevuld te worden, geeft u alleen dit terug mee in het
mapje.



Het mapje a.u.b. niet thuis laten, maar steeds direct weer
meegeven met uw kind.



! ! NIEUWE AFSPRAAK : In de kleuterschool wensen we
GEEN VRIENDJESBOEKEN te zien rondgaan, dit werd
gezamenlijk besloten op onze laatste personeelsvergadering.
Dankjewel voor uw begrip !



(lege) batterijen zijn nog steeds zéér welkom, de school
krijgt hier geld voor dat besteed wordt aan onze kinderen 

Graag meebrengen ZO SNEL MOGELIJK (mét naam)




Zo snel mogelijk : Turnpantoffels (voorzien van naam) in stoffen turnzak
INGEVULDE FORMULIEREN i.v.m. bewakingen, gegevens van uw kleuter
(zie H&W kaftje), (zo snel mogelijk terug meegeven !!!)



ZEKER 2 foto’s (formaat pasfoto) voor aan onze klasdeur(collage) en op
ons heen en weermapje of je mag er eentje digitaal versturen naar
linda@dezonnebergen.be



MAG : een foto gemaakt in de afgelopen vakantie, waarover uw deugniet
iets kan vertellen/leuke herinneringen aan heeft.



Volle zakdoekdoosjes zijn zeer welkom 

WOENSDAG = FRUITDAG (fruit graag al zoveel mogelijk kant en klaar, indien
vorkje of lepeltje nodig, dit ZELF meebrengen)
Op andere dagen kan een koek, maar zonder chocolade of dikke suikerlagen …
We geven ook de voorkeur aan WATER in een drinkbus als drankje i.p.v.
suikerrijke dranken (zeker geen Caprisone ! = zilverpapier en dat proberen we
te vermijden op school) - liefst géén snoepgoed in de brooddoos, maar een
gezond extraatje. (een brief i.v.m. ons gezondheidsbeleid volgt nog)

Indien gewenst :

abonnementen bestellen door de ingevulde

strookjes mee te geven via de bestelomslag met ingevulde overzichtslijst
ten laatste DONDERDAG volgende week a.u.b. (is vrijblijvend, we
werken er niet mee in de klas !

–-------------------------------------------------------------------------alleen dit strookje terug meegeven, de bovenkant kan u thuis bewaren als geheugensteuntje

Mijn kind : .....…...…..…....….….…….….…..……...……………..….
blijft middagmalen op MA DI WOE DO VR
blijft in de avondbewaking op MA DI WOE DO VR
Heen- en weermapje graag terug tegen MAANDAG

(Inktcardridges verzamelen we NIET meer !)

Van harte dank !,
juf Linda

Heen- en weermapje graag terug tegen WOENSDAG
HANDTEKENING OUDER(s)

P.S.: INFOAVOND IN ONZE KLAS = woensdag 26
september om 19.00u (uitnodigingsbrief volgt nog …)

