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Datum 4/06/’18 tot 8/06/’18
Eerst en vooral; hartelijk dank aan de
mama van Jul, Matthias & Sam en de papa van Fleur &
Elize om mee te spelen op de beachvolleybal voor de
Beertjesklas vorige week! Ook de mama van Matti
(doorgeschoven naar de 2e kleuterklas in jan.) deed met
ons mee. Dikke dank u!
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We dansen nog wat verder voor ons schoolfeest deze week.
Iedereen kreeg een briefje mee i.v.m. de kledij voor het
schoolfeest. Indien vragen hierover, laat gerust weten.
We herhalen nog eens; op zaterdag 9 juni op tijd naar de klas
te komen. Je kleuter in afgesproken tenue afzetten om 10.40u
in de klas, hierna mag je direct een plekje gaan kiezen bij het
podium zodat wij ons rustig kunnen voorbereiden.
*Deze week staat ook onze “papa” nog centraal in de klas. Papa’s
die op 6 juni tussen 10.30u-11.30u mee willen komen spelen in het
zand zijn nog steeds welkom! Laat hieronder maar weten moest u
zich kunnen vrijmaken.
…………………………………………………………………………………………………..
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA – DI – WOE - DO- VRIJ
Mijn kind blijft in de avondbewaking op volgende dagen:
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Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG
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