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Vertel eens vlinder, waar kom jij
vandaan? Ik was een rupsje, ik zat op een blad en ik at daar
maar wat. Toen ging ik spinnen, ik spon een cocon. En toen
de zon scheen toen merkte ik pas dat ik een vlindertje was.
‘Rupsje nooit genoeg’ is een bekend prentenboek waarin
een rups zich een weg eet door gezonde (allerlei soorten fruit)
en ongezonde (chocolade, cake, ..) voeding alvorens ze een rups
wordt. Met dit boek als leidraad doen we tal van
activiteiten zoals het verhaal dramatiseren, knutselen,
toneeltje, een voelspel en nog veel meer! We vieren ook
heel wat jarigen deze week! 
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Graag meebrengen tegen maandag:
 Eén stuk fruit: …………………………….
 Iets in thema rupsen/vlinders is steeds welkom;
prentenboek, materiaal, ...
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Bedankt voor de restjes vloeibare zeep die we al kregen. Wie
toevallig zeepvlokken heeft en deze niet meer gebruikt mag dit
ook meebrengen
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Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA – DI – WOE – DO – VRIJ
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