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Deze week tellen we vol spanning af naar
het bezoek van Sint en Piet op vrijdag.
Heel de week staat in het teken van onze
goede kindervriend en pieterbaas. Woensdag is het
klasdoorbrekend werken. Dit wil zeggen dat de kleuters per klas
bij elke juf een andere activiteit gaan doen in het thema Sint &
Piet.
Het wordt beregezellig in de klas, donderdag zetten we allemaal
onze schoen klaar want vrijdag is het zover; Hij komt, hij komt!
Om 8.15u maken Sint & Piet hun entrée op school, als je op
tijd bent mist je kleuter dit niet!
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Kleuters die nog een tutje hebben en deze graag aan Sinterklaas willen
afgeven, mogen deze vrijdag meebrengen.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)
 Mag; iets in thema Sint & Piet
 Graag ten laatste donderdag een schoentje
meebrengen voorzien van een wortel en/of
suikerklontje voor het paard van Sinterklaas!
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Eventueel een tekening erbij voor wie wil
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
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Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG
HANDTEKENING OUDER(S)
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