THEMA : Moederdag
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Datum: 30-4-’18 tot 4-5-‘18
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Mama’s aan de top het feesten kan niet op! 
Deze week staan de mama’s in de kijker.
We gaan al ijverig aan het knutselen voor mama. We doen een
kringgesprek met de kleuters over een voorwerp dat ze mogen
meenemen van mama en nog veel meer
Check zeker onze schoolsite eens; er zijn heel wat foto’s
bijgeplaatst!
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*Welke mama’s willen graag mee een spelletje komen begeleiden in de
klas op DINSDAGNAMIDDAG 8 MEI van 13.40u tot 14.10u in de
klas? Je mag zelf een spel meebrengen of een spel van de klas gebruiken
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Een klein sponsje (i.v.m. oefenen voor dansje schoolfeest)
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MAANDAG Voor een kringgesprek; een voorwerp dat
iets met mama te maken heeft vb. iets van het werk, de
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA DI WO DO VR
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