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Beste ouders,
Met Sinterklaas in het vooruitzicht,
verdiepen we ons deze week in
thema “Speelgoed”.
In het midden van de kring staat elke dag een speelgoedzak die
steeds met ander speelgoed gevuld zal zijn. Puzzels, ballen,
blokken, gezelschapsspelletjes… Daar gaan we elke dag wat
leuks mee doen. We gaan ook aan het werk aan onze inpaktafel
en spelen vele spelletjes.
Verder krijgen we een filmpje van de Sint en zijn pieten en
zullen dit doorheen de week bekijken. Hierbij zullen de kinderen
enkele opdrachten uit voeren in onze klas. ‘SPANNEND!’
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Op vrijdag 3/12 komt Sinterklaas naar onze school!
Woensdag 24/11 pedagogische studiedag: geen school.
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Graag meebrengen wie dit thuis heeft (voorzien van naam):
 Voor onze “inpaktafel”; Een stuk inpakpapier en een
klein doosje (vb pillendoosje van de apotheker, klein
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Een leuk gezelschapsspelletje om mee te spelen in de
klas
Naam:
Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:
MA DI
DO VRIJ
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