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Op dinsdag 19/6 gaan we op schoolreis
naar de boerderij. Deze week leren we
een beetje meer over de dieren die daar
wonen.
Vooral de koe staat centraal.
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Hopelijk is het woensdag 13/6 goed weer en kan onze
buitenspeeldag doorgaan. Bij slecht weer worden er activiteiten
binnen voorzien. Graag gemakkelijk schoenen voorzien ook voor de
papa’s. 
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Zaterdag mogen de kinderen om 10u30 naar de klas komen. We
schminken de kinderen nog en zorgen dat alle details kloppen voor
op het podium. Ouders en grootouders mogen al een plekje in de
zaal gaan zoeken. Hou het afscheid kort. Bedankt.
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Indien mogelijk graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
-/
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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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