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We komen helemaal in de kerstsfeer. Nu gaan we
de kerstboom in de klas versieren. We werken aan onze
Nieuwjaars-knutselwerken en maken het gezellig. We spelen nog
spelletjes in het thema en puzzelen.
Vrijdag kunnen jullie de kerstrozen komen ophalen in de klas.
Vergeet zeker de brief van het oudercontact niet terug te bezorgen
op maandag, dan kan ik jullie zo snel mogelijk een definitief uur
bezorgen. Bedankt.
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Dozen met zakdoekjes zijn ook altijd terug welkom inde klas. 
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Spullen en prentenboeken in het thema.
- Heeft iemand leuke puzzels van 9 tot 20 stuks dat we mogen
lenen in de klas? bedankt.
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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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