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Maandag gaan we samen met de kinderen
van de schaapjes- en beertjesklas naar een
toneelvoorstelling kijken in het cultuurcentrum van Mechelen. We
rijden daar met de bus naartoe. Zie extra brief.
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Vanaf dinsdag verdiepen we ons dan terug over het thema ‘Elke
dag opnieuw’. We leren hoe we onze tanden moeten poetsen en
mogen op woensdag dan ook onze tandenborstel mee naar school
nemen. We bekijken ook nog even welke voeding goed voor ons en
onze tanden is en wat niet.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- woensdag: tandenborstel en tandpasta 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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