THEMA : Pierlala, de boekenworm in de boekenweek !
Datum : van

12/03 - 16/03/’18

In maart is het altijd jeugdboekenweek…
en dan komt Pierlala , de
boekenworm op bezoek in
onze klas !
We mogen allemaal 1 boek
meebrengen voor in onze
“bibliotheek”… (liefst een
beetje een “speciaal” boek, maar
dat wel door de kleuters gehanteerd mag worden !)

MAANDAGNAMIDDAG : uitstap naar dorpshuis – we gaan een
oud boek van onszelf omruilen voor een boek uit de boekenruil van
Walem .
WOENSDAG : geen school - pedagogische studiedag voor de
leerkrachten
Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)
 1 ‘speciaal’ prentenboek zoals : reuze- of miniboek, pop-up-boek
(uitklapboek), muzikaal boek, voel- of ruikboek, gaatjesboek,…of een
boek waar uw kleuter enorm door is gefascineerd
 ZEKER MEEGEVEN ! 1 felgekleurde of veelkleurige kous, matig lang
(mag oud, maar niet stuk zijn ! We maken er een boekenworm mee)
IEDEREEN brengt één boek (kinderboek of boek van mama/papa dat
jullie NIET meer nodig hebben. Het moet wel in mooie staat zijn !
Plak er een briefje op ‘dit is voor de boekenruil’ (om vergissingen te
vermijden)
MAANDAG MEEGEVEN AL !
-----------------------------------------------------LETTER VAN DE WEEK = b van boek - spulletjes met deze
beginletter zijn heel welkom :-)

Geld voor : kaarten Zonnebergen zingt – bij mij te
verkrijgen ! zou leuk zijn dat je erbij bent ! 
Mijn kind blijft middagmalen op MA DI WOE DO VR
Mijn kind blijft in de avondbewaking op MA DI WOE DO VR

Heen- en weermapje graag terug tegen MAANDAG

HANDTEKENING OUDER(s)

Kijk geregeld eens op www.dezonnebergen.be bij
clowntjesklas voor foto’s !

!
Ons thema voor het Schoolfeest dit jaar is ‘water,
zee, oceaan, ..
Hebben jullie toevallig nog een lied waaraan jullie
direct denken en dat populair is bij uw kleuter ?
Samen weten we meer, he  (niets van Disney, dit
komt al bij andere klasjes aan bod)
Alvast bedankt voor jullie suggesties !
Liefs,
Juf Linda

