Thema: Op een rode paddenstoel!
Er was eens een spinnetje.

Thema: Op een rode paddenstoel!
Er was eens een spinnetje.

Datum: 9/10/2017 - 13/10/2017

Datum: 9/10/2017 - 13/10/2017

Deze week leggen we de focus op het tellen
van paddenstoelen, kabouters en spinnetjes.
We sorteren paddenstoelen van groot naar
klein en zoeken de juiste kabouters erbij. We
leren een versje van de spin en maken
vrijdag een kabouterfeestje
Vrijdag mogen ze verkleed als kabouter naar school komen. 
Dan gaan we dansen op de muziek van Kapitein Winokio (herfst
boek).
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!! Shift 2 is volledig volzet voor het herfstontbijt !!
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Wanneer kinderen diarree hebben moeten ze thuis blijven. Dit is zeer
besmettelijk. Bedankt voor jullie begrip.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Prentenboeken of spullen in het thema bv een spinnen, spullen
over paddenstoelen en kabouters,…
-
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Groetjes juf Stephanie
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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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