
Het klasnieuws: week  37
22 tot en met 26 juni 2015

Ditjes en datjes

Maandag gaan we met alle kleuterklassen op stap naar de kinderboerderij.

- We vertrekken om 9.00u in school

- meebrengen: rugzak + 2 drankjes + boterhammen

De weermannen/vrouwen voorspellen mooi weer, het zou helpen mocht je je kind

vooraf reeds insmeren. We nemen ook onze zonnecrème mee.

- we zijn terug om 15.25

- adres: Canadaring 41, 8310 Brugge

 De laatste dinsdag 30 juni is een halve dag klas tot 12.10u. Er is een

eindforum om 11.30u.

De laatste dagen zullen er als volgt uitzien:

- Maandag: de kinderboerderij “de zeven torentjes”

- Dinsdag: eerste uurtje turnen, verjaardag Michiel, de voetbalmatch

tussen begeleiders en leerlingen, het verhaal van Miel als kleine

ukkipukki, een receptietje in de klas en een eindforum.



Week  37

Het was een week vol feestvieren. Iedere dag hadden we een jarige die gevierd

werd.

Hiep Hiep hoera Jom, Miel, Arjeta, Ashley en Vic











Dinsdag kwam Isabelle (begeleidster op onze school) met haar pony surprise .

We mochten haar aaien, borstelen, manen versieren met lintjes en een ritje

maken. Ze had ook enkele kippen mee die heel zacht waren, pluizige en schattige

zijdehoenders.







Sophie, mama Cédric, ging terug naar de markt om fruit te halen voor de

fruitbrochetten. Bedankt Sophie!!!!





We maakten een tekst over mierekamp voor in het vrije tekstenboek.



We tekenden ook onze laatste huisje – boompje – mannetje. Het zijn terug

pareltjes geworden. Ik kleef ze in de vrije tekstenboeken. Er is een mooie evolutie

te zien in alle tekeningen.



We hebben ook een klasfoto genomen. Op de originele klasfoto staan Lars en

Hazel er niet op.  Een mooie herinnering.

Week 37:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week3720142015

Groetjes Emmy

Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3

ofwel



kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

0497/024.260

ofwel

mij persoonlijk aanspreken.


