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Na een drukke week maken we het even rustig,
gezellig en een beetje donker in de klas.
Met ‘Het grote rituelen boek van Karel ELKE DAG OPNIEUW’ gaan we een
hele week aan de slag. Want elke dag opnieuw eten we, slapen we, staan
we op en gaan we naar toilet. Aan de hand van een leuk
bewegingsverhaal doen we deze rituelen allemaal na. We knutselen een
sterrenhemel en leren een versje. In het boek ‘het grote bosorkest’ zien
we dat er ook nacht dieren zijn.
Maandag vieren we de verjaardag van Miró en dinsdag vieren we de
verjaardag van Mathis.
Op vrijdag mogen de kinderen met hun pyjama naar school komen. (Best
over de kledij aantrekken want het is koud)
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Kerstrozen ten laatste tegen maandag!!!
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Spullen en prentenboeken in het thema.
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Groetjes juf Stephanie
Gelieve het kaftje terug mee te brengen op: MAANDAG

Naam kleuter:……………………………………………………………………..
Mijn kind blijft deze week eten op:
Ma – Di – Woe – Do – Vrij
Mijn kind blijft in de avondbewaking op:
Ma – Di – Woe – Do – Vrij
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