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  ‘Kijk eens wat ik kan!’ in de Poezenklas 

Kleuren, turnen, spelen, … Kijk wat ik allemaal al kan!  

 

 

 ‘Kiki in de regen!’ in de Beren- en Muizenklas  

Deze week werken we rond het boek “Eendje Kiki in de regen”.  

Tijdens dit thema voorzie je elke dag een warme jas met kap! 

 

Maandag 18 november moeten de kleuters van de beren- en de muizen- 

klas laarsjes aandoen en een paraplu meebrengen.  

Vergeet zeker niet de naam van je kleuter te vermelden op de paraplu! 

 
 

 ‘Gevoelens en mijn lichaam’ in de Vlinder- en Dolfijnenklas  

Onze kleuters van de vlinderklas gaan verder rond het thema ‘gevoelens’.  

We werken hiervoor met het boek ‘De kleuren van emoties’. 

 

De kleuters van de dolfijnenklas gaan deze week verder werken rond het 

thema ‘mijn lichaam’.  

 

Extra: al onze kleuters moeten hun TEKENINGENZAK mee naar school 

brengen. 

 

 

   ‘Waar is Wally‘ in de Poppen- en Ijsberenklas 

Deze week gaan we aan de slag met het zoekboek ‘Waar is Wally?’. Op 

verschillende grote prenten moeten onze kleuters Wally zoeken. 

 

 

 



 

                         
 

 

In de kijker: 

De temperatuur begint te dalen, de koude dagen komen er weer aan… 

Denken jullie eraan om jullie kleuters een warme jas, muts, sjaal en 

wanten aan te doen?   

Voor onze kleuters van de poezen-, beren- en muizenklas vragen we om 

wanten met touwtjes te voorzien. 

 

Zorg er ook voor dat in alle kledij de naam van je kleuter staat. 

 

 

Niet vergeten:  

- Dinsdag 26 november zijn het de oudercontacten op onze school. 

Wij verwachten alle ouders op dit moment.  

 

- Willen jullie smullen van onze heerlijke wafels? Vergeet dan niet om 

het bestelformulier mee te geven met je kleuter. Vrijdag 22 november 

is de laatste dag dat je je bestelling kan doorgeven. 

 
 

Post:  

- Bestelling nieuwjaarsbrieven 
 

 

 

Agenda : 

 

Dinsdag 26 november  Oudercontacten, wij verwachten iedereen! 

Woensdag 27 november  Geen school wegens pedagogische studiedag  

Dinsdag 3 december Sinterklaas op onze school 

Woensdag 4 december Levering wafels 

 


