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De feesten zijn in zicht! We gaan nog
een weekje de kerstsfeer opsnuiven in
onze zelf versierde klas. We doen
kerstspelletjes, gaan verder knutselen
enz… Hierna kan een welverdiende Kerstvakantie van start gaan!
Vrijdag houden we ons jaarlijks Kerstfeestje met eten en drinken,
samen met de Julesklas. Voor heel dit feestgebeuren komt er €3,5 op
de factuur. Die vrijdag moet je geen boterhammen meegeven …
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Meebrengen:
Mag; Leuke kerstmuziek op cd voor wie dit thuis heeft (naam!)
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Afgelopen weken kregen we al enkele meldingen over mutsen, sjaals of
wanten die kwijt waren. Er zijn er ook heel wat gevonden en bij de
verloren voorwerpen gelegd. Indien u iets kwijt bent kan u altijd een
keertje in de bak gaan kijken. Deze vindt u in de gang tussen de
leraarskamer en grote refter. Gelieve de wanten, mutsen, sjaals te
voorzien van naam! Graag wanten i.p.v. handschoenen zodat de
kleuters deze zelf kunnen aandoen. Handschoenen zijn nog te
moeilijk.
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Dinsdag 19/12 is er een betoging voorzien. Meer info
volgt in een aparte brief.
Donderdag 21/12 komen de nieuwe beertjes een keertje
meedoen met ons in het klasje en gaan er ook enkele
kindjes van onze klas al eens proberen in de kikker– en
zebraklas. Spannend!
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA – DI – WOE – DO -VRIJ
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