In de week van 24/9 - 28/9 leren we over huisdieren
! ! ALLERGIEEN MELDEN AUB ! !
WIE HEEFT ER THUIS EEN DIERTJE DAT EENS EEN HELE DAG MEE NAAR DE KLAS MAG KOMEN ?
(alleen als het in een kooitje zit : vogeltje, konijn, cavia, hamster of aquarium met goudvis)
(dit kan op maandagnamiddag – woensdag – donderdag – vrijdag)
Of : Wie heeft er een heel sociaal en opgevoed hondje dat kinderen gewend is, zindelijk is en
NIET nerveus of agressief ?
Dan mag u me een seintje geven als u zou kunnen langskomen (liefst naar t einde van de week
toe.)
Omdat ik dit graag een beetje vooraf weet (voor mijn planning), graag in het weekend al
mailen naar

linda@dezonnebergen.be

of dit briefje meegeven ten laatste nu VRIJDAG
Alvast bedankt
Groetjes, juf Linda

Mijn kleuter……………………………………………………………………………………………(naam) heeft een huisdiertje, nl.
een : ………………………………………………(soort diertje) met de
naam…………………………………………………………….(eventuele naam diertje)
dat eens op bezoek mag komen naar de klas
Omcirkel ALLE MOGELIJKE dagen dat u het diertje kan brengen .
Maandag(namiddag) - woensdag - donderdag(voormiddag/namiddag) vrijdag(voormiddag/namiddag)
(juf Linda kiest er één dag uit)
Alvast bedankt !
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