Thema: schoenen

Datum: 22/11 tot 26/11

Thema: schoenen

Schoentjes hier, schoentjes daar, wij tellen
af want binnenkort zetten wij ons schoentje
klaar. De Sint is weer aangekomen in België
en we kijken er al naar uit dat hij langskomt.
Deze week beginnen we al wat te leren over
de Sint maar ook nog heel wat over
schoenen. Zo leren wij deze week hoe we
onze veters moeten knopen van onze
schoenen. En Als dit goed lukt krijgen we
een veterdiploma dus oefenen maar.
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Graag meebrengen tegen maandag:

Graag meebrengen tegen maandag:

-

-

1 paar schoenen (we willen graag zo veel mogelijk verschillende soorten
schoenen dus heb je iets speciaals liggen vb. zwemvliezen, gekke
pantoffels mag je deze zeker meebrengen)
1 schoenveter voorzien van een naam

-

Letter van de week
T (Graag iets meebrengen dat begint met een T)

-
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