Thema: Het nieuwe jaar staat klaar.
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Wij werken onze knutselwerkjes af zodat jullie ze woensdag
op het oudercontact kunnen meenemen. Misschien een zakje
voorzien om ze te dragen. 
Donderdag mogen de 11 kinderen weer gaan spelen in de
beertjesklas net zoals vorige week.
Vrijdag doen we samen met de beertjes een kerstfeest. Jullie hoeven dan
geen boterhammen te voorzien want we maken zelf iets in de klas.
Mmmm!

Wij werken onze knutselwerkjes af zodat jullie ze woensdag
op het oudercontact kunnen meenemen. Misschien een zakje
voorzien om ze te dragen. 
Donderdag mogen de 11 kinderen weer gaan spelen in de
beertjesklas net zoals vorige week.
Vrijdag doen we samen met de beertjes een kerstfeest. Jullie hoeven dan
geen boterhammen te voorzien want we maken zelf iets in de klas.
Mmmm!

Probeer de wanten aan een touw in de jas te hangen. Vergeet zeker ook
geen naam in de sjaals, wanten en mutsen te zetten. Bedankt.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Een grote zak voorzien van naar om de knutselwerkjes in te
stoppen.
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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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