THEMA: Brrr… Het is koud!

DATUM: 22/01 -26/01
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Voor de kerstvakantie konden we de eerste echte winter al voelen. Deze
week hebben we het volop over de winter, winterkledij, diertjes en hun
winterslaap, … .
Dinsdag vieren we de verjaardag van Lotte.
Vrijdag vieren we de verjaardag van Lorena.
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Eventjes een reminder:
Woensdag is fruitdag. Gelieve die dag een stukje fruit mee te geven 
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Ter info:
Willen jullie de ouders van de klasgenotenvan uw kleuter op een
andere/leuke manier wat beter leren kenen? Kom zeker naar ons "Bal
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Marginal" op 3

Marginal" op 3

februari. Met een knipoog naar carnaval is de

dresscode "foute" kledij. De refterdeuren openen om 20u en sluiten om 2u.
Er is een hele toffe prijs voor de persoon die het meest origineel is verkleed.
Kaarten online te verkrijgen via de schoolwebsite of op het secretariaat.
…………………………………………………………………………………………………………..
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GELD VOOR: /
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Middagmalen op:
ma – di – woe – do – vrij (omcirkelen aub)
Avondbewaking op: ma – di – woe – do – vrij (omcirkelen aub)
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