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Beste ouders,

Beste ouders,

Kennen jullie Dikkie Dik? Dikkie Dik is een rode kater die tal van
avonturen beleeft. Jet Boeke is de bedenkster en illustrator van
Dikkie Dik en heeft hem speciaal gemaakt voor Sesamstraat vroeger.
Nu vind je hem vaak terug in boekjes, cd’s… Ook veel spelletjes,
handpoppen maken hem heel levendig voor onze kinderen. Deze week
beleven wij een gezellige “Dikkie Dik week” in onze klas waarin we ons
verdiepen in zijn avonturen. Super leuk!!
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Graag meebrengen tegen MAANDAG
*Wie dit thuis heeft; oranje wol
*Iets in thema Dikkie Dik is welkom (boekje, prenten,
dikkie dik knuffel,…)
*Wie volgende week in thema huisdieren wil langskomen
met een dier, gelieve even te noteren met welk dier en
wanneer dit past:……………………………………………………………………….
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Voornaam:……………………………………
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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
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Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG
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