Thema: Bouwen
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Waar wonen we? Hoe wordt een huis gemaakt? Wat
heb je daar voor nodig? Hoe doe je dat? Wat als je
moet verhuizen? Dat zullen we deze week eens goed
bekijken. Met onze kartonnen dozen proberen we zelf een huis te
bouwen en we spelen vele spelletjes waar wiskunde centraal staat. We
spelen een muzisch verhaal van de drie biggetjes om onze taal een duwtje
in de rug te geven.
Gelieve de kinderen zelf de turnpantoffels te laten aantrekken wanneer
we gaan turnen met juf Anneke. We oefenen veel op onze
zelfstandigheid. Bedankt! 
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Woensdag 14/03 is het pedagogische studiedag.
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Indien mogelijk graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Spullen of prentenboeken in het thema.
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Dit is nooit verplicht. Wanneer we echt iets nodig hebben, zal ik dat erbij
zetten. 
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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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