THEMA : Mama, waar kom ik vandaan ?
Datum : van 24/04 - 28/04/’17
De lente is hét seizoen bij uitstek om ons eens te
verdiepen in het onderwerp “een baby krijgen”,
zeker nu het weldra weer Moederdag is .
We hebben het ook over grote en kleine gezinnen…
(m.b.v. foto’s), adoptie, tweelingen,…
DINSDAG : feest voor Hannah !
WOENSDAG (in de namiddag op FC Walem) loop van de Zonnebergen
NIET VERGETEN : deelnemers = alleen degene die het inschrijfstrookje
afgegeven hebben): veiligheidsspeld op je T-shirt spelden !
Rond 13.45u wacht ik jullie op in de cafetaria en mag je je kleuter bij mij
brengen . Dan krijgt die van mij zijn/haar naamkaartje en kunnen we
samen naar de start vertrekken. De kleuters lopen als eerste (in een groep
meisjes en jongens) Direct nadat uw zoon/dochter gelopen heeft, gaan
jullie hem/haar zelf opvangen aan de aankomst. (ik heb dan een andere
taak)
Alvast bedankt !
VRIJDAG : fietsmarathon t.v.v. het Kinderkankerfonds !

Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)




Héél graag ! : foto van mama met haar dikke buik (toen ik erin zat)/ foto van
jullie hele gezinnetje (om aan ons prikbord te hangen)
Prentenboeken over baby’s, zwangere mama’s
1 duidelijke foto van je kapoen(als baby), geboortekaartje
een babypop en bijhorend luiertje, Maxi-Cosi, draagwiegje,…is welkom !
ook nog graag : fopspeen,slabbetje, rammelaar, mobile, wiegje, kledij, papfles,



LETTER VAN DE WEEK: de w van wieg
heel graag spulletjes meebrengen met deze beginklank aub 

Geld voor : sponsoring fietsmarathon : het zou toch fijn zijn
moest elk kind een sponsor hebben… al is het maar 1 euro :-)

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

Mijn kind : .....…...…..…....….….…….….…..……...……………..….NR :
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(s)

P.S. : ik heb een mooi, lief en voor kleuters erg begrijpelijk filmpje
over baby’s en waar ze vandaan komen. (Niet té gedetailleerd, wel
erg grappig !) VINDEN JULLIE HET OK DAT WE HIER SAMEN
NAAR KIJKEN ? JA / NEEN

