Thema: Jules kiest geel en blauw.
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Samen met Jules gaan we kleuren mengen op zoveel mogelijk
verschilde manieren. Met verf, met scheerschuim, in zakjes, met
onze toverhanden,…
Op donderdag spelen we met gekleurd speeldeeg voor onze
muzische les.
Maandag mogen ze rode kledij dragen
Dinsdag mogen ze gele kledij dragen
Woensdag mag alles blauw zijn
Donderdag mogen ze groen dragen
En Vrijdag alle kleuren door elkaar.
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Kom zeker naar ons "Bal Marginal" op 3 februari. Met een knipoog naar
carnaval is de dresscode "foute" kledij". De refterdeuren openen om 20u
en sluiten om 2u. Er is een hele toffe prijs voor de persoon die het meest
origineel is verkleed. Kaarten online te verkrijgen via de schoolwebsite of
op het secretariaat.
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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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