Thema: Waloween met halloween.
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Er zit een dikke spin in de klas! Wat nu?
Moeten we de
spin dood doen? Of zetten we ze buiten? Met het lied van Kapitein
Winokio leren we wat we moeten doen. We maken ook een groot
knutselwerk van de dikke spin. Jullie mogen maandag een
schoendoos meegeven zodat we aan de slag kunnen met knutselen.
Maandag vieren we de verjaardag van Sam en Vrijdag de verjaardag
van Mathijs. 
Woensdag mogen alle kleuters naar het toneel van de juffen gaan
kijken.
Op vrijdag vieren we feest. De kinderen mogen verkleed als
griezelfiguur naar school komen. Op de speelplaats spelen we een hele
dag muziek. Joepie!!
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Brief van de grootouders na de herfstvakantie afgeven aub.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Prentenboeken of spullen in het thema bv griezelspullen,…
- Een schoendoos tegen maandag.
- Vrijdag mogen ze zich verkleden.

Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Prentenboeken of spullen in het thema bv griezelspullen,…
- Een schoendoos tegen maandag.
- Vrijdag mogen ze zich verkleden.

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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