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Hier zijn we dan met ons eerste briefje 
Samen met Jules zijn we weer helemaal klaar om opnieuw
van start te gaan met een nieuw klasje vol leuke vrienden.
Maandag en vrijdag gaan we turnen samen met juf
Anneke.
Gelieve gemakkelijke schoenen aan te trekken op deze dagen.
GEEN veterschoenen aub. 
Jules zijn broek is helemaal nat! Hij heeft in zijn broek geplast… Wat nu?
We luisteren naar verhalen van ‘het grote billen-boek’ en ‘Op het potje
Konijn’. Samen gaan we al flink op toilet.
Deze week leren we ook het lied: “Jassen aan”: hoe doen we zelf onze jas
aan? We vragen het even aan Jules.
Graag even de namen in alle kledij plaatsen van de kinderen, zo kunnen
we alles terug vinden. Bedankt!
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Graag meebrengen (indien nog nodig) tegen MAANDAG: * Voorzien van
naam!

-
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Reserve kledij voor in de klas
2 pasfoto’s van uw kind
Turnpantoffels

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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