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We beginnen onze week met een waarneming rond het eigen
lichaam. Samen kijken in de spiegel met een veer in de hand en …
kriebelen maar! Zo leren we onze eigen lichaamsdelen en die van
anderen benoemen. De juf heeft ook een grote pop, maar ze is
helemaal uit elkaar gevallen. We zoeken alle lichaamsdelen bij
elkaar en maken ze terug. Vorige week leerden we over dag en
nacht. Dit bouwen we deze week verder uit; hoe kleden we ons
helemaal zelf aan ‘s morgens en terug uit ‘s avonds. Aan de hand
van prenten en materiaal oefenen we de volgorde. Ook door de
poppen in de klas een bad te geven oefenen we deze stappen al
doende. Gelieve bij koud weer wanten te voorzien voor buiten!
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Willen jullie de ouders van de klasgenootjes van uw kleuter op een
andere/leuke manier wat beter leren kenen? Kom zeker naar de fuif "Bal
Marginal" op 3 februari. Met een knipoog naar carnaval is de dresscode
"foute" kledij.
Waar? Op de zonnebergen in de grote refter.
Hoelaat? Start om 20u en einde voorzien om 2u.
De persoon die zich het best verkleedt mag zich aan een prijs verwachten!
Kaarten online te verkrijgen via de schoolwebsite of op het secretariaat.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)
 Mag: Spullen in het thema mijn lichaam.
 Maandag: Schoendoos met deksel en knuffeltje dat
in de schoendoos past.
Naam:
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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