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Joepie! Het is bijna zo ver. De paashaas
komt vrijdag op bezoek naar onze
school. Wat zou er in zijn mandje zitten?
Bij
goed weer vieren we het paasfeest buiten op het gras. Bij slecht
weer blijven we in de klas. Op woensdag spelen de juffen toneel
over kippen en de paashaas en op donderdag mogen de kinderen
minder boterhammen meenemen want wij gaan eitjes bakken in de
klas. Mmmm. Want wat is Pasen zonder een paasbrunch. 
Indien mogelijk graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- uitgewassen eierschaaltjes om te knutselen.
- Wie heeft er een paastak voor in de klas?

Groetjes juf Stephanie
Gelieve het kaftje terug mee te brengen op: MAANDAG
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