(STT….NOG NIET VERKLAPPEN AAN JE DEUGNIET !!)
Beste hulpouder, hulpgrootouder,
Ik wil in de week voor de vakantie graag afsluiten met een klein griezelkooklesje .(de bijdrage hiervan komt op de facturatie)
Mijn voorkeur gaat uit naar donderdagnamiddag 25 oktober, maar als
er meer mensen zouden kunnen op dinsdagnamiddag 23 oktober, dan
zal het die dag worden.
Ik zou dan de hulp van een 6-tal mensen kunnen gebruiken
(van half 2 tot 15.15u) graag een klein beetje verkleed als heks/tovenaar of griezel
Namelijk om als ‘kookheks/kooktovenaar’ met een groepje van 4 à 5 kleuters instant pudding
(Saroma) te maken. (dus gewoon melk afmeten tot een halve liter, poeder erbij en om beurten de
kids laten kloppen) Daarna mogen jullie afwasheks of afwastovenaar worden 
Zie jij dat helemaal zitten ? ja op DI NM 23/10 en/of DO NM 25/10
Geef me dan even een seintje van zodra je het weet of je kan …(alle datums omcirkelen dat je
kan, graag) je mag ook je antwoord op mail zetten, liefst VOOR DIT WEEKEND
linda@dezonnebergen.be
O ja… GRAAG MEEBRENGEN : 1 mengkom, klopper en een maatbeker
Alvast reuze bedankt !
Liefs,
Juf Linda
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