THEMA : Kerst…bomen, -ballen, -lichtjes, -man !
Datum : van 10/12 - 14/12/’18
’t ene feest is nog maar net voorbij of ’t andere staat weeral
voor de deur ! (dat is december, hé !)
We steken onze klas al stilaan wat in een kerstkleedje en
natuurlijk hoort daar een kerstboom bij !
We komen ook al helemaal in de kerstsfeer, door te
luisteren naar allerlei kerstmanverhalen, we bekijken
kerstmanpoppen in alle vormen eens van dichtbij .
We maken één zelfgemaakte nieuwjaarsbrief om aan mama en papa
te geven en natuurlijk leren we ons versje opzeggen !
(voor gescheiden ouders maken we er 2 (graag omcirkelen indien u dit wenst)
JA ,WIJ ZIJN GESCHEIDEN, DUS GRAAG 2 MAKEN AUB)

Onze kleuters krijgen ook maximum 2 aangekochte Nieuwjaarsbrieven
(op kosten van de school) voor Meter en Peter.
JA, GRAAG 2 - SLECHTS 1 NODIG - NEEN, GEEN NODIG

Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)


Graag : (voor een kijkspel) een kerstman-, rendierpop die kan bewegen,
muziek maakt …

(OM PRAKTISCHE REDENEN GEEN KERSTBOOMVERSIERING MEEGEVEN)


wie kan er een (nog werkende) lichtjes-slinger missen
(dit komt misschien wel pas terug mee naar huis na de vakantie…)?
Oud kerstgerief dat je NIET terug wil, is steeds welkom voor onze
kerstspeelhoek
_____________________________________________________________________________________________________

LETTER VAN DE WEEK – de p van piek spulletjes/prenten met deze
beginletter steeds welkom

Kerstkaartjes/kerstrozen afrekenen kan nog ! GRAAG CASH en
GEPAST GELD MEEBRENGEN a.u.b.(liefst MAANDAG)

–-------------------------------------------------------------------------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 :
OP VRIJDAG : ALLE kleuters (‘s middags én ’s avonds) afhalen IN
de klas, zodat de bestelde kerstrozen veilig meegenomen kn worden !

