MAANDKALENDER DECEMBER 2017
Thema’s

Wat gaan we doen in de klas?

Verjaardag

JUF CINDY
Niet te vergeten en leuk om te
weten.


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

11/12-22/12:
Knus onder de
kerstboom.

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.

We maken het gezellig in de klas.
We zetten de kerstboom met
versiering en lichtjes. We zullen de
kerstversieringen eens heel goed
bekijken en vergelijken qua grootte
en lengte.
Uiteraard zullen we ook een
nieuwjaarsbrief maken en hem
leren opzeggen.
Om die trimester af te sluiten
vieren we kerstfeest in de klas.

Spoele 40, 9160 Lokeren

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.

Uitstappen

Terugblik


Na de vakantie maakten we kennis met 11
nieuwe vriendjes.
Het duurde even voor iedereen een “nieuw”
plekje vond, maar dag na dag werd het
beter.
Daarna beleefden we samen met Jan
allerlei avonturen met onze laarzen.
Vanaf 20/11 nam juf Dagmar het roer over
en samen met haar namen we een kijkje in
de kleerkast.
Daarna bereidden we ons voor op het
bezoek van de Sint.

12/12: uw kind mag iets van
kerstversiering meebrengen
dat in onze boom mag hangen
tot de kerstvakantie
22/12: uw kind mag een
kerstmuts opzetten (graag de
naam erin, dank u)
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23/12-7/01:
Kerstvakantie

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