THEMA : Knabbel-, wiebel-, klappertanden !
Datum : van 05/03 - 09/03/’18
Met al die wiebeltanden of zelfs enkele
die er al bij sommige van onze deugnieten
uitvallen, wordt het de hoogste
tijd om eens uitgebreid naar die
(hopelijk nog witte !) bijters te
kijken !

We krijgen er maandag een nieuwe klasgenoot bij,
Neyo Tiereliers. Welkom ! 
MAANDAG = TURNEN IPV OP DONDERDAG
DONDERDAGVOORMIDDAG : brengen we tandarts Hugo Rom een (kijk)
bezoekje en maken kennis met het tandartskabinet en de instrumentjes die
de tandarts gebruikt (en dat neemt eventuele angst wat weg) !

Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)







ZEKER : 1 spiegel, 1 appel, reservetandpoetsgerei (borstel, beker, pasta)…
DE INGEVULDE TANDENKAART (= hier bijgevoegd) + enkele prentjes
van gezonde en ongezonde voedingswaren voor de tanden.
Mag : Uitgeknipte monden met zichtbare tanden erin
eventueel : een babyfoto zonder of met eerste tandjes
Prentenboek of spelletje ivm tanden (bv. Bullo bijt, krokodil met kiespijn of
‘de maffe tandarts’ (= met hamertje slechte tanden eruit kloppen)

LETTER VAN DE WEEK = t van tand - graag iedereen even zoeken
thuis (samen met je kind) naar spulletjes met deze beginletter 

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

Mijn kind : .....…...…..…....….….…….….…..……...……………..….
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

Handtekening ouder :

Gratis naar de tandarts (Bron : “Klasse voor ouders”)
Wacht niet op tandpijn tot je met je kind naar de tandarts
stapt. Dan is het al te laat. Gaatjes voorkom je met een
(half)jaarlijks tandartsbezoek. Dat is gratis. Je betaalt ter
plekke, maar je ziekenfonds stort nadien alles terug. Van
alle zesjarigen zat slechts de helft al ooit in de
tandartsstoel. “Ach, melktanden vallen toch uit!” Fout!
De stand en toestand van melktanden bepaalt de kwaliteit
van het volwassen gebit. Geef jij het goede voorbeeld?

Naam :

...............................................................................................

Schrijf ‘gewisseld’ erbij als er al een nieuwe tand is
gegroeid
(de datum mag ook als je die nog weet)
let op : de tanden met nummer 6 zijn er (meestal) nog
niet bij kleuters !
een melktandengebit bestaat uit 20 tandjes, geen 24…
(nr.6 = eerste grote kies : groeit vanaf 6-7 jaar)

TANDENKAARTJE
Zet een kruisje op de tand die losstaat(wiebeltand)

