MAANDKALENDER OKTOBER
Thema’s

2017

Wat gaan we doen in de klas?
Verjaardag

2/10- 10/10: Jules kiest
geel en blauw.

11/10-19/10:
De spin die het te druk
had.

We gaan spelen met kleuren.
Sorteren, kleuren mengen, spelen met
allerlei gekleurde dingen.

We werken het boek:” De spin die het
te druk had” van Eric Carle, volledig
uit.
We gaan alle personages (dieren) tot
leven roepen en zo proberen om de
peuters via een verteltafel het verhaal
helemaal zelf te laten vertellen.

JUF CINDY
Niet te vergeten en leuk om te weten.


Maandag 2 oktober gaat de
kleurennamiddag terug van start.
Dit wil zeggen dat je peuter eens
in een andere klas mag gaan spelen.
(alle klassen door elkaar). De
kleurennamiddag gaat om de 14
dagen door op maandagnamiddag.

Op donderdag 5 oktober ben ik op
studiedag. De kindjes worden
opgevangen door juf Veerle.
16 en 17 oktober zijn er
oudercontacten.

24/10 - 28/10:
Ik kan al!

Tja.. wat kunnen we al? We gaan
eens tonen hoever we staan! Jassen
aan- en uitdoen, boekentassen
ledigen en vullen, neuzen snuiten,
handen wassen.

30/10 – 5/11:
Herfstvakantie

Woensdag 18 oktober: openklasdag.
(van 8u25 tot 10u): Gelieve het
bezoek te beperken tot een 15-tal
minuutjes en dan discreet afscheid te
nemen. Gelieve geen foto’s of filmpjes
te maken voor gebruik op sociale
media. Bedankt!

Vrijdag 20 oktober: pedagogische
studiedag, geen school voor de
kinderen.

Nuttig om weten, graag niet vergeten!
 Gelieve alles wat uw kind naar school meebrengt te NAAMTEKENEN. Alvast bedankt!

Uitstappen

Terugblik


In september leerden we elkaar
en de klas kennen. We maakten
ook kennis met Jules.
We deden ons best om heel veel
te bewegen tijdens onze “”wel in
je pel” week.
En wat kan er allemaal open en
toe? Zoveel dingen! Zoveel te
ontdekken! We hadden onze
handen vol en genoten van het
ontdekken. We gingen ook op
speurtocht in de school. Zo
ontdekten we dat we soms
sleutels nodig hebben om iets te
openen.
Kijk maar vlug eens naar de foto’s
op de website!

 Indien u fruit meegeeft, graag geschild en versneden in een potje..
 Indien uw kind een drankje van thuis meebrengt (melk of plat water), dan graag in een goed afsluitbare drinkbeker of
drinkfles. U mag gerust ook een lege drinkfles meegeven, wij vullen ze dan wel. Zo kan lekken in de boekentas vermeden
worden.
 Elke WOENSDAG mag uw kind een fiets (of iets anders op wieltjes waar het mee overweg kan) meebrengen. Die mogen
“geparkeerd” worden achter de witte lijn voor de schuifdeur. Graag ook naamtekenen.
Elke MAANDAG gaan we met de peuters op stap in de omgeving van de school. Graag stevige schoenen en aangepaste kledij.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Juf Cindy

