Thema: Bezoek in de Julesklas. Huisdieren!
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Dolle dierenpret in de klas!! Wie thuis een huisdier
heeft, mag deze meenemen naar de klas. De diertjes
zijn welkom op dinsdag voormiddag. Ook op
woensdag, donderdag en Gelieve tegen maandag iets te
laten weten. Bedankt.
We benoemen dan telkens de belangrijkste eigenschappen van dat
dier. Wat eet het dier? Waar slapen ze?...
Deze week gaan we ook weer knutselen en doen we alsof we zelf
een dier zijn. We leren een liedje en kijken naar een poppenspel.
We vieren de verjaardag van juf Stephanie. De kinderen krijgen dan
iets lekkers om te smullen.
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Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Prentenboeken of spullen in het thema bv: een halsband, een
voederbakje, speeltjes van dieren,….
- Knuffels van dieren om ze te verzorgen.
- Een foto van je huisdier. (Je mag er ook een woordje uitleg bij
opschrijven. Als ze iets vertellen, kan ik nagaan of het klopt.)

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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