THEMA: Met m’n boekentas naar een dolfijne klas !
Datum : 3/9 - 7 /9/’18
Een nieuwe start, een nieuwe klas, een “nieuwe” juf, … Kortom : klaar voor
een gloednieuw schooljaar!
We vinden onze weg in de verschillende hoekjes, oefenen onze klasregels,
bekijken nieuwe klaskalenders en het takenbord…

WOENSDAG en DONDERDAG zijn onze TURNDAGEN.
Gelieve er ook op te letten dat uw kleuter makkelijk zittende kledij en
ZELF aan en uit te trekken (+ vast te doen !) schoeisel aanheeft op deze 2
dagen.
Gelieve op de turndagen uw kind geen juwelen aan te doen !
Deze kunnen kwetsuren veroorzaken of kwijt geraken.

Graag meebrengen tegen woensdag (mét naam)
* turnpantoffels (voorzien van naam) in stoffen turnzak (met naam)
* 1 pasfoto of foto waar ik het hoofdje kan van uitknippen (niet te groot)
voor op de klasdeur en de aanwezigheidskalender. (Finn en Khachik waren
afwezig bij de schoolfotograaf dus graag 2 foto’s aub)

* een doos met papieren zakdoekjes voor onze vuile neusjes
WOENSDAG = FRUITDAG 
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 WOENSDAG

HANDTEKENING OUDER(s)

INFOAVOND in onze klas: woensdag 26 september om 19u
(uitnodigingsbrief volgt nog)

Nog enkele belangrijke afspraken:
* In het heen- en weermapje vindt u het themablaadje.
Graag de dagen omcirkelen wanneer uw kind in de
middag- en/of avondbewaking blijft.
Het blaadje steeds ondertekend terug meegeven
in het mapje op maandag.
* Andere brieven haalt u er uit, indien er een strookje dient
ingevuld te worden, geeft u alleen dit terug mee in het mapje.
* Kleuters die ’s middags naar huis gaan eten worden in de
klas afgehaald om 12u. De andere kinderen eten op ma,
di, do en vrijdag steeds in de eigen klas tot 12u35.
* Lege batterijen zijn nog steeds welkom! De batterijenton
staat in de gang aan de refter van de lagere school
* Wegens omstandigheden (kwijt, kind kan niet zelf invullen,…)
worden vriendenboeken niet mee toegestaan in de kleuterschool.
Dank voor uw begrip 

Van harte dank!
Juf Pascale

