Thema: Rikke tikke tak Zwarte Piet zit op

het dak!! Datum: 03/12/2018

- 07/12/2018

Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje,
dank u Sinterklaasje. 
We kunnen aftellen naar de Sint want hij komt ook naar onze school!!
Joepie!! We spelen vele spelletjes over de sint en het speelgoed.
Woensdag doen de juffen een poppenkastspel voor de kleuters en zetten
we in de klas onze schoen klaar voor de Sint en Piet. Wie wil mag nog een
mooie tekening meenemen en een wortel voor het paard. Zwarte Piet zal
misschien ook wel wat dorst hebben na een lang nacht.
Op donderdag komt hij dan eindelijk naar onze school. Wie op tijd is, kan
Zwarte Piet ook nog op de speelplaats en het dak zien. 
Zoals jullie al gezien hebben staat er een grote brievenbus van de Sint.
Daar mogen dus mooie tekeningen in en knutselwerkjes. 
Graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
- Woensdag een wortel en een tekening.
- Vrijdag fiets meenemen voor de turnles. Deze mag je in de turnzaal
plaatsen op de ZWARTE MAT.
- Vergeet geen stok mee te geven. Wij hebben onze eigen stokpaardjes
gemaakt. 

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

Werking nieuwjaarsbrieven:
In de klas maken we met de kinderen geen nieuwjaarbrieven maar
wel knutselwerkjes. We leren er ook een versje of een liedje bij.
Er worden 3 werkjes gemaakt de laatste weken voor de
Kerstvakantie. We werken dan niet alleen rond de thema’s in de
klas maar zijn dan al ijverig bezig voor nieuwjaar.
Jullie kunnen zelf kiezen voor wie de knutselwerkjes zijn: de ouders,
meter, peter, grootouders,…
De nieuwjaarsbrieven zullen mogelijk op het oudercontact worden
meegegeven. Meer info over het oudercontact volg nog.
Groetjes juf Stephanie

