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We vertellen deze week heel veel over onze oma’s en opa’s, moekes en
vakes, bomma’s en bompa’s … kortom over onze grootouders!
Ook werken wij onze knutselwerkjes af tijdens deze week zodat we
onze grootouders kunnen verrassen met ons zelfgemaakt cadeautje.
Wij nodigen onze grootouders graag uit om een verhaaltje (mag
zelfgekozen zijn of eentje uit de klas) voor te lezen voor een klein
groepje kleuters. Dit zouden we graag laten doorgaan op dinsdag 14/11
om 14u40. Welke grootouder heeft hier zin in?
Grootouder van ……………………………………(naam van het kind).
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Niet vergeten:
Woensdag 15/11 geen school  Pedagogische studiedag
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Meebrengen tegen dinsdag mét naam:
-Foto of een voorwerp van de grootouders om over te
vertellen, graag (op de achterkant van de foto graag wat
info, dit helpt de juf om tijdens het vertelmoment hier en
daar bij te sturen)
-materialen in thema mag (prentenboek enz.)
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA – DI – WOE – DO - VRIJ
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Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG
HANDTEKENING OUDER(S)
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