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Deze week genieten we van het
prachtige herfstweer. Dinsdag gaan
we op wandel. Graag laarzen al van
thuis aantrekken. De gewone
schoenen mogen mee in de boekentas zodat we nadien kunnen
wisselen. Zet een naam op de koek en het sapje want deze nemen
de juffen in een rugzak mee om daar op te smullen. We werken
verder aan onze herfstknutsel en maken paddenstoelen met
speeldeeg. Woensdag dansen we buiten met onze paraplu en
springen in de plassen (hoepels).
De foto’s van onze klas zouden intussen op de website moeten
staan. Neem maar een kijkje. 
Wie heeft er nog een onderbroekje van school thuis liggen? Kunnen
jullie dit terug meegeven aub.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Prentenboeken of spullen in het thema bv spullen van in het bos
- Dinsdag met laarzen naar school komen.
- Woensdag: een paraplu (naam voorzien)
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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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