Thema: Stilte voor de storm
Datum: 20/11/2017 - 24/11/2017
Voor alle drukte van de Sint en kerst
begint maken we het even rustig in de
klas. Iedereen mag spelletjes bij de juf
komen spelen dan kan de juf kijken wat de
kinderen al kunnen en waar ze nog wat op kunnen oefenen in de klas. 
We doen ook een waarneming van de mandarijn en maken er al een
knutselwerkje van. Op woensdag doen we yoga en komen we helemaal tot
rust.
Kijk even op het bord in de klas met klas-info, dit kan handig zijn voor
brieven. Voortaan turnen we het eerst lesuur in plaats van het derde
lesuur. Wanneer de kinderen op maandag en donderdag in de klas komen
mogen ze onmiddellijk hun schoenen uitdoen en tegen het muurtje in de
kring zetten.
24/11 De voorstelling van Levende muziek!! Denk aan het
invulstrookje.
Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- IEDEREEN 1 mandarijntje en 1 appelsien om de knutselen en een
waarneming.
- Indien mogelijk (niet verplicht) tegen woensdag een yoga matje en/ of
rustgevende muziek.

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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