Thema: Sinterklaas

Datum: 29/11 tot 3/12

Thema: Sinterklaas
We tellen de dagen af tot de Sint
bij ons langs komt, zoeken ons spiekpietje in de klas,
knutselen een hoed voor de Sint en oefenen we ons
liedje met instrumenten voor de Sint. Donderdag gaan
we in de namiddag met de bus naar de bibliotheek in
Mechelen voor Sintstad en vrijdag komt de Sint op
bezoek in de school.

Datum: 29/11 tot 3/12

Donderdag: wij vertrekken tijdens de middag naar Sintstad. De kinderen kunnen
niet thuis gaan eten.

We tellen de dagen af tot de Sint
bij ons langs komt, zoeken ons spiekpietje in de klas,
knutselen een hoed voor de Sint en oefenen we ons
liedje met instrumenten voor de Sint. Donderdag gaan
we in de namiddag met de bus naar de bibliotheek in
Mechelen voor Sintstad en vrijdag komt de Sint op
bezoek in de school.

Vrijdag: bezoek van de Sint op school ( kom zeker op tijd naar school zodat je de
aankomst van de Sint niet mist ;) )

Donderdag: wij vertrekken tijdens de middag naar Sintstad. De kinderen kunnen
niet thuis gaan eten.

Wij zetten donderdag ons turnpantoffeltje in de klas, gelieve een wortel of
suikerklontje mee te brengen.

Vrijdag: bezoek van de Sint op school ( kom zeker op tijd naar school zodat je de
aankomst van de Sint niet mist ;) )

-

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

Wij zetten donderdag ons turnpantoffeltje in de klas, gelieve een wortel of
suikerklontje mee te brengen.

Naam:
………………………………………………………………………………………
……………….

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

Blijft in de opvang op: ma di woe do vrij

Naam:
………………………………………………………………………………………
……………….

Handtekening ouder

Blijft op school eten op: ma di woe do vrij

Blijft op school eten op: ma di woe do vrij

Blijft in de opvang op: ma di woe do vrij
Handtekening ouder

