THEMA : Met z’n allen het HERFSTbos in !
Datum : van 2/10 - 6/10/’17

Als het weer het toelaat, trekken we
deze week onze regenlaarzen aan voor
een mooie wandeling naar het Roosendaelbos.

Ik laat de dag vooraf iets weten zodat
laarzen of stevige schoenen kan meegeven.

u de

We stappen in de plassen(als die er zijn…),
we snuiven de
geur op van gevallen bladeren, we voelen de wind in onze haren, zien
een dwarrelregen van blaadjes in prachtige kleurtinten en gaan op zoek
naar de dieren van het bos. Kortom… we voelen dat het herfst is !

Graag meebrengen tegen MAANdag (mét naam, aub)





Eventueel prenten, een prentenboek ivm bos, eekhoorn,…
Wie heeft er het spelletje “4 op een rij ‘?”
ZEKER : 20 mooie PLATGEDROOGDE herfstblaadjes (graag in een
kaftje) 10 doorboorde eikels en kastanjes om mee te knutselen
1 eierdoosje van 6 eitjes voor de herfstwandeling

Besteldag: ev. voor het

HERFSTONTBIJT

Mijn kind blijft middagmalen op MA DI WOE DO VRIJ
Mijn kind blijft in de avondbewaking op MA DI WOE DO VRIJ
Heen- en weerschrift graag terug tegen MAANDAG

HANDTEKENING OUDER(s)

Beste ouders,
Er is een wijziging in de regeling voor de 8u15 bewaking van de
kleuterleidsters. Ik ben op de speelplaats op dinsdag en
vrijdagmorgen.
Woensdagmorgen zien we mekaar ook in de klas want dan maken
wij ons klaar voor de turnles. Als u een boodschap heeft, kan u
altijd één van de collega’s aanspreken of beter nog een briefje in
de boekentas stoppen.

Wegens omstandigheden moet ik maandag 2/10 de school een
beetje vroeger verlaten. Daarom worden de kleuters verdeeld.
Zitten bij de Julekes: Mario, Gilles en Louis
Kikkers: Sarah, Linne en Elise VP
Zebra’s: Nina, Kaylee en Finn
Pippo’s: Alexander, Elise L., Haylee,
Emme,Stan, Aiden, Hanne en Jade
Groetjes,
Juf Pascale

in verschillende groottes, vormen en herfstkleuren

