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Beste ouders,
Onze nieuwe kleuters hebben na een week hun weg gevonden in de
beertjesklas en zich goed aangepast! 
Komende week gaan we dromen, snurken en wroeten . We maken een
gezellige slaaphoek in de klas en nemen slaapgerief waar.
Wie is er al eens bang in het donker? Boris onze klasbeer soms wel,
Boris vertelt ook over zijn slaapritueel (tanden poetsen, verhaaltje
enz..) onze kleuters mogen dit ook doen.
Woensdag is het “ONS GROOT SLAAPMOMENT”; een leuke activiteit
waarin we naar een slaapverhaal gaan luisteren, het zandmannetje
langskomt, een slaapversje leren en nog veel meer.
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Tegen MAANDAG (mét naam):
 Mag: lichtgevende voorwerpen vb nachtlamp, zaklamp,
lichtgevende stokjes of voorwerpen, neptheelichtje of
echt theelichtje, …
 Op WOENSDAG mogen de kinderen in hun pyjama
(over de kledij aandoen van ‘s morgens!) naar school
komen. Iedereen mag een dekentje meenemen voor ons
groot slaapmoment, zet er zeker de naam in
 Tegen 22/1 graag 1 schoendoos met deksel met
knuffeltje dat erin past (voor knutsel; komt terug mee
naar huis)
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA Di WOE DO VRIJ
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