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We gaan ons deze week eens verdiepen
in de wereld van de kriebel-, wriemelen vliegbeestjes 
(want daar zijn mijn bengels dol op !)
Bij mooi weer trekken we er natuurlijk op uit om beestjes
te gaan (onder)zoeken !
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DONDERDAG : feest voor Nyssa en Mathias !
VRIJDAG : extra uurtje turnen – aangepast schoeisel en kledij a.u.b.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam)




MAG: een vergrootglas dat door kleuters mag gehanteerd worden
RUPSEN, VLINDERS : speelgoedvlinders, knuffels zijn heel welkom,
alsook prentenboeken en natuurgidsen, films over vlinders
1 (niet té klein) doorzichtig PLASTIC (géén glazen bokaal a.u.b.!)
doosje mét dekseltje (met al gaatjes erin geprikt) , eventueel al met een
beestje erin (géén spinnen meer, wel andere diertjes…)

strookjes voor de loopwedstrijd graag na de vakantie bezorgen a.u.b. !
---------------------------------------------------------------------------------LETTER VAN DE WEEK : de v van vlinder
Iedereen een prentje of voorwerp meebrengen met deze beginklank a.u.b. 

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

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)
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