Thema: een rode neus voor Jules!

Thema: een rode neus voor Jules!

Datum: 5/2/2018 - 9/2/2018

Datum: 5/2/2018 - 9/2/2018

Volgende week is het feest! We mogen ons in
de klas een hele week verkleden en op
vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen. We eten
als 10uurtje een pannenkoek en in de namiddag stappen we in
stoet door de straten van Walem.
(zie extra brief)
Op woensdag doen we weer aan klas doorbrekend werken. De
kinderen gaan dan bij alle juffen iets leuks doen rond het thema
Carnaval. We bewegen, maken muziek, knutselen, …
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Gelieve op maandag de kaftjes in de bak te leggen en niet in de
boekentas te laten steken aub. Bedankt!
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Indien mogelijk graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Boekjes en spullen in het thema.
- Confetti om mee te knutselen.
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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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