THEMA: Sinterklaas en pieterbaas
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Deze week werken we verder rond de Sint want op donderdag komt hij naar onze
school 
Op dinsdag vieren we de verjaardag van Miró.
Op donderdag komt de Sint op bezoek in onze school.
Wat mag je meebrengen tegen maandag:
 Iets lekkers voor in de onze zelfgemaakte schoen te steken voor de Sint,
zwarte piet en niet te vergeten het paard 
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In onze kleuterschool (aan de schaapjesklas en de Julesklas) staat een grote
brievenbus. Hier mag jullie kleutertje brieven/tekeningen/knutselwerkjes in
steken die bestemd zijn voor de Sint.
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3,2,1 …. Start!
De verkoop van onze kerstkaartenactie gaat nu van start. Jullie kleutertje heeft 8
sets van 8 kerstkaarten meegekregen naar huis. De prijs van een set van 8 kaarten
is €6.95. Voor verdere informatie zie bijgevoegde brief.
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