THEMA : Kleuren
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Geel is de zon en de lucht is blauw, maar rood is de kleur waar ik zo van
hou! Dit liedje zullen onze kleuters deze week vaak horen als we met
kleuren gaan toveren!
We houden allemaal van mooie kleuren! Het zou leuk zijn als onze
kleuters elke dag van de week iets in de volgende kleur aan hebben;
maandag ROOD dinsdag GEEL woensdag BLAUW donderdag GROEN en
vrijdag ORANJE
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Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam!):
 Indien je dit hebt; Prentenboek/materiaal in thema
 Materiaal zie extra briefje ‘muzisch werken in het thema.’
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In de week van 1 oktober is ons thema “dieren om te knuffelen”. Wie een
huisdier heeft en hier eens mee wil langskomen in onze klas tijdens deze
week, laat gerust weten en dan spreken we een moment af!
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Naam:
Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
Ma – di – woe – don - vrij
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