THEMA : Kabouters en paddenstoelen
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Deze week zoeken we naar kabouters in onze klas. Waar wonen
kabouters? In paddenstoelen natuurlijk!  We gaan stippen
tellen op paddenstoelen, kabouter- en kleurenspelletjes doen,
kabouterliedjes zingen, knutselen enz. Het wordt een week vol
kabouterpret!
Op WOENSDAG gaan we op kabouterwandeling naar Tivoli.
Twee gidsen begeleiden ons mee op deze tocht in het bos.
We vertrekken ‘s morgensvroeg met de bus. Wees dus zeker
op tijd! In een rugzakje nemen we een knabbel en onze
drinkbus mee. Mét laarzen aan naar school komen & pas de
kledij van je kleuter aan, aan het weer.
------------------------------------------------Voornaam:
Meebrengen tegen MAANDAG
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Gedroogde mooie bladeren in de loop van de komende twee
weken.
 Iets in thema kabouters /paddenstoelen steeds welkom om
onze kabouterhoek mee te verrijken.
!KABOUTERWANDELING WOENSDAG: In de jas een plastic zakje
om vruchten en bladeren uit het bos in te verzamelen. Laarzen aan
van ’s morgens.
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