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(dieren van bij ons)
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Beste ouders
Komende week leren we over huisdieren. Wat eet een hond,
poes, konijn? Waar slapen ze en met wat spelen ze graag? Op
alle vragen krijgen onze kleuters een antwoord.
Het wordt een gezellige beestenboel in de beertjesklas deze
week! Ook over andere dieren komen we meer te weten via
spelletjes, leerrijke kringmomenten enz…
Deze week komt de tante van Myrthe met haar kat op bezoek.
Ook hebben we wandelende takken in de klas, niet echt
“huisdieren” maar wel aardig om te zien 
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Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)
 Iets in thema huisdieren is welkom!

Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)
 Iets in thema huisdieren is welkom!

!! Wie graag naar ons gezellig Herfstontbijt komt op
zondag 22 oktober; het correcte rekeningnummer voor
het herfstontbijt is BE41 7509 4965 4010 (zie site)
U kan zich vanaf nu ook online inschrijven!
Er zijn 2 ontbijtshiften; Shift 1 (8u – 9u30) Shift 2 (10u –
11u30)
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA – DI – WOE – DO - VRIJ
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Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG
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