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Deze week tellen we vol spanning af naar het
bezoek van Sint en Piet op onze school
komende vrijdag!
Op donderdag zetten we ook allemaal onze schoen klaar in de klas want
“Hij komt, hij komt!”
Op woensdag gaan we aan de hand van een doorschuifsysteem een
kijkje nemen in de verschillende klassen. Hier zullen we verschillende
activiteiten doen zoals: een muzikaal verhaal, tiktak, pakjesspel,…
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Kleuters die nog een tutje hebben en deze graag aan Sinterklaas willen
afgeven, mogen deze meebrengen. Gelieve dit ook even te melden aan
de juf op voorhand.

Kleuters die nog een tutje hebben en deze graag aan Sinterklaas willen
afgeven, mogen deze meebrengen. Gelieve dit ook even te melden aan
de juf op voorhand.

Als je de intrede van de sint en zijn pieten (op vrijdag 3/12) niet
wil missen kom je op vrijdag best een beetje vroeger naar school.
Vanaf 08u15 kan je hen bewonderen op onze speelplaatsen.
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Graag meebrengen
 Mag; iets in thema Sint & Piet (boekjes, verkleedspullen)
 Graag ten laatste tegen donderdag een schoentje
meebrengen voorzien van vb een wortel of suikerklontje voor
het paard van Sinterklaas! Eventueel een tekening erbij voor wie wil
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Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG
HANDTEKENING OUDER(S)
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