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Met Halloween voor de deur gaan we griezelen in de klas! Met
pompoenen en pompoenpitten doen we allerlei spelletjes.
Op dinsdag maken we pompoensoep met spinnen (gehaktballetjes
met spaghettislierten in) . Dus een boterham minder in de
brooddoos. Woensdag brengen alle juffen van de kleuterschool
een toneel in thema halloween voor al onze kleuters.
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**Na de herfstvakantie gaan we op vrijdag 10/11 “Sinte Mette” zingen
(van 10.45u tot max.11.30u) in de Walemse straten dichtbij school. Wie
wil ons klasje mee begeleiden op deze tocht? Graag een seintje om
verder af te spreken.
Bij welke (groot-) ouders mogen wij komen zingen? Graag de adressen
noteren zodat we de tocht kunnen voorbereiden.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Graag meebrengen tegen MAANDAG
 Voor in onze pompoensoep: …………………………………………
 Iets in thema; boekje, iets om de klas te versieren,..
mag
 !! Op VRIJDAG mag je verkleed (in thema
griezelen) naar de klas komen, we doen een
“griezelmodeshow” 
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MA
DI
WOE
DO
VRIJ

Naam:………………………………..
Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA
DI
WOE
DO
VRIJ

Mijn kind blijft in de avondbewaking op volgende dagen:
MA
DI
WOE
DO
VRIJ

Mijn kind blijft in de avondbewaking op volgende dagen:
MA
DI
WOE
DO
VRIJ

Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG HANDTEKENING OUDER(S)
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