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De fiets! We bekijken de onderdelen van een
fiets, pompen banden op, rijden over een
parcours en leren over veilig fietsten in het
verkeer.
Vul onderstaande strook in verband met het schoolfeest even in zodat ik
de brieven kan opstellen voor de kledij dat ze die dag moeten dragen. 
Wanneer je jouw kind komt ophalen in de klas is het voor mij fijn dat je
wacht tot ik de naam van de kleuter roep om naar jou te komen. Zo kan ik
steeds zien welke kind met wie mee naar huis gaat. Dit kan ik niet altijd
zien als sommige ouders nog even iets wil vragen. Bedankt voor jullie
begrip.
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Indien mogelijk graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Fiets op donderdag en vrijdag meenemen. Je mag ze parkeren aan
de zandbakken achteraan op de speelplaats.
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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

o Mijn kind is aanwezig op het schoolfeest 9/6 en doet mee
op het podium.
o Mijn kind zal niet aanwezig zijn op het schoolfeest 9/6.
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