Geachte papa's,
In de weken van 28/05 - 08/06 2018 werken alle kleuterklassen rond het thema 'Vaderdag'.
Jammer genoeg is het vrij moeilijk jullie dan uit te nodigen om mee te turnen daar het podium
al klaarstaat en er wat geoefend wordt voor het schoolfeest tijdens de turnlessen ...
MAAR, niet getreurd, ik vergeet jullie niet! We stellen het gewoon een weekje uit :-)
In de week van 11/06 - 15/06 zijn jullie van harte welkom!
Wie heeft zin om mee te komen turnen, samen met zijn kind?
Vul onderstaand strookje dan maar snel in 
Op volgende dagen en uren hebben de volgende klassen turnen:

08.30u
09.20u
10.25u
11.15u

MAANDAG
Julesklas
Beertjes
Kikkers
Dolfijntjes

WOENSDAG
Dolfijntjes
Clowntjes
Zebra's
Kikkers

DONDERDAG
Julesklas
Beertjes
Clowntjes
Zebra's

Wij kijken er naar uit!
juf Anneke en Rosalie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ................................... vader van ......................................................................... -klas(sen)
heb super veel zin om mee te turnen en doe mijn sportoutfit alvast aan :-)!
(sportschoenen met witte zolen of op blote voeten)
Ik kom op .................... -DAG en/of ..................... -DAG meeturnen!
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