THEMA : confetti, toeters overal,…carnaval !!
Datum : van 05/02 - 09/02/’18
Deze week zit vol leuke en
vooral…gekke activiteiten !
We hangen eens echt “de clown”
uit deze week ! (We zitten niet
voor niets in de clowntjesklas !)
WOENSDAG gaan we weer klasdoorbrekend werken (“mengelmoesdagje”) !
Uw kleuter doet dan verschillende activiteiten rond het thema ‘carnaval’ bij de
verschillende juffen, in een heterogeen groepje kleuters met de verschillende
leeftijden onder elkaar gemengd.
Op VRIJDAG ZEKER uw kleuter al vanaf ’S MORGENS verkleed naar school
laten komen, want onze klasfoto wordt dan al genomen i.p.v. s’ middags.
Denken jullie bij koud weer aan een voldoende warme onderlaag ?
We krijgen ook een pannenkoek om te smullen als 10uurtje 
In de NAMIDDAG stappen we (bij droog weer) allemaal mee in de
carnavalstoet ! Als mama en/of papa ook graag met ons meestappen, dat
kan, maar dan liefst wat verkleed ! Natuurlijk ben je ook als gewoon
toeschouwer welkom !
NA DE STOET FEESTEN DE KLEUTERS VERDER OP DE SPEELPLAATS OF
IN DE KLAS (ZONDER OUDERS) uw kleuter mag u dan ophalen als de school
uit is, op het normale tijdstip van 15.25u. Met dank voor uw begrip !
Graag meebrengen MAANDAG (mét naam op)

Eventueel een carnavalsfoto van toen je kleuter eens geschminkt en/of verkleed was…,

Mag (moet niet) : 1 zak confetti voor klasdoorbrekend werken

toeter, confetti, serpentine, valse neus, masker of ander KLEIN accessoire mag je
meebrengen voor in ons carnavalwinkeltje OP ALLES AUB GOED DE NAAM !!!




Voor in ons themahoekje : Verkleedkledij die uw kleuter dit jaar niet draagt voor
de stoet (misschien iets van vorig jaar, te klein…)
Een prentenboek ivm carnaval ?
LETTER VAN DE WEEK = z van zot en zorro - spulletjes met deze
beginletter zijn heel welkom :-)

–-------------------------------------------------------------------------alleen dit strookje terug meegeven, de bovenkant kan u thuis bewaren als geheugensteuntje

Mijn kind : .....…...…..…....….….…….….…..……...……………..….NR :
blijft middagmalen op MA DI WOE DO VR
blijft in de avondbewaking op MA DI WOE DO VR
Heen- en weermapje graag terug tegen MAANDAG

