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Deze week is het groot feest want Jules
en Emilia zijn jarig.
We spelen met ballonnen, stempelen met ballonnen en bekijken alle
kleuren van de ballonnen. Samen tellen we de 3 kaarsjes op de
taart. We dansen op de lievelingsmuziek van Jules en spelen het
verjaardagsspel bij de juf.
Zo krijgen de kinderen al een voorsmaakje hoe hun verjaardag er
zal uit zien in de klas. Woensdag 27/9 neemt Jules iets lekkers mee
naar de klas dus hoeven jullie geen fruit mee te brengen.
Op dinsdag vieren we de verjaardag van Emilia.  Joepie!!
Jules gaat op weekend bij: Noah en Viktor! 
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Ballonnen, slingers om de klas te versieren,…
- Vergeet geen grote lus aan de jassen te hangen aub.

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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