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Datum 11/06/’18 tot 15/06/’18
Deze week wordt het een beestenboel in onze klas. We
leren over de dieren van de boerderij en maken kennis met
hen op verschillende manieren. We gaan naar buiten en
doen een bewegingsverhaal over boerderijdieren, bootsen
dieren na. Maken kennis met knorrepot het varkentje,
raden dierengeluiden en nog zoveel meer!
Wie heeft er een konijn, kip, kat, hond, … om eens mee
langs te komen in de klas?
Op vrijdag gaan we verder op verkenning in
struisvogelnest te Lier. Smeer jullie kleuter van ’s
morgens in a.u.b.
Meebrengen:
 Iets in thema is steeds welkom(boek, spel, ..)
*Er verdwenen afgelopen maanden heel wat van
onze duplomannetjes uit onze speelgoedbakken.
Misschien is er via je kleuter iets thuis beland?
Willen jullie dit thuis eens nakijken a.u.b?
*Er zijn heel wat spullen blijven liggen van
voorbije thema’s. Indien je iets mist kan je
steeds komen kijken in de klas.
Naam:
Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA DI WOE DO VRIJ
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