MAANDKALENDER NOVEMBER 2017
Thema’s

Wat gaan we doen in de klas?

Verjaardag

JUF CINDY
Niet te vergeten en leuk om te
weten.

☺
6/11 – 10/11:
Welkom in de klas
nieuwe vriendjes.

We gaan de tijd nemen om 12
nieuwe peuters te laten wennen
aan de school, de klas en aan ons.

13/11-17/11:
Nieuwe laarzen.

We werken rond het boek van
Guido Van Genechten: Nieuwe
laarzen.
We beleven het boek samen met
het hoofdpersonage Jan.

9 november: De
schoolfotograaf komt
individuele en klasfoto’s
nemen. Er worden ook foto’s
genomen samen
broers/zussen die op school
zitten. (retro groene
achtergrond)

10 november: Wandeling
georganiseerd door de
ouderraad.

Van 20/11 tot
8/12komt juf Dagmar
stage doen in onze
klas.

Spoele 40, 9160 Lokeren

Op 14 november mag uw kind
met rubberen laarzen naar
school komen.
Op 16 november mag uw kind
met rubberen laarzen én een
paraplu naar school komen.
Graag de paraplu afgeven aan
de juf die aan het hekje staat.
Dank u! Zeker goed
naamtekenen.

tel. 09/348.26.51

Uitstappen

Terugblik


Tijdens het thema “Jules kiest geel en
blauw”, maakten we kennis met
verschillende kleuren en leerden we ze
sorteren per kleur.
We maakten kennis met Dora de spin. Zij
speelde graag kriebelspelletjes met ons.
We maakten kennis met het boek “de spin
die het te druk had”. We maakten kennis
met de personages en de tekst en leerden
het verhaal zelf navertellen en uitspelen.
Tijdens het thema “ik kan al”, toonden we
ons van onze beste kant! Alleen naar toilet
gaan, boekentas leegmaken, boekentas
vullen, jas aan- en uitdoen, het begint
allemaal heel goed te lukken.

directie.basisschoolspoele@lokeren.be

20/11-24/11:
Een kast vol kleren.

27/11-8/12:
Klik klak, wie loopt
daar op het dak?

Tijdens het thema nemen we een
kijkje in onze kleerkast. We gaan
spelen met verschillende
kledingstukken. Kleren aan en uit,
open en dicht. We ontdekken
verschillende stofjes, knopen,
sluitingen… En wat doen we als
onze kleren vuil zijn?

Sinterklaas is bijna jarig! We
bereiden ons voor op de komst van
Sint en zwarte piet en leren ze
kennen. We verkleden ons als sint
en piet, kruipen door de
schoorsteen, rijden op het paardje,
zetten onze schoen, spelen met
pakjes.

Dinsdag 5 december:
Sint op school: mama en papa
mogen meekomen in onze
klas voor het bezoek van de
Sint! We verwelkomen de Sint
met de hele school rond 8.45u
en verwachten hem dan in
onze klas omstreeks 9.00u. U
kan samen met uw kind op de
kleuterspeelplaats wachten.
Dan gaan we samen naar de
plaats waar we de Sint
opwachten.

Nuttig om weten, graag niet vergeten!
- Gelieve alles wat uw kind naar school meebrengt te NAAMTEKENEN. Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten, Juf Cindy
- 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

Spoele 40, 9160 Lokeren

tel. 09/348.26.51

directie.basisschoolspoele@lokeren.be

