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‘Rupsje nooit genoeg’ in de poezenklas
Onze kleuters werken deze week verder rond het thema ‘Rupsje nooit genoeg’.
Leuke boekjes over kleuren mogen meegebracht worden. Vermeld wel steeds de naam
van je kleuter op de spulletjes die je meegeeft.

‘Ik probeer het zelf’ in de berenklas
Deze week gaan we werken rond zelfstandigheid. We proberen onze jassen zelf aan- en
uit te doen, onze boekentassen zelf uit te laden, we oefenen op onze broekjes zelf naar
beneden te doen en terug op te trekken, … . Het zou reuzefijn zijn als jullie dit thuis ook
even willen oefenen?

‘Musti’ in de muizenklas
Onze muisjes gaan deze week nog verder aan de slag met het thema ‘Musti’.

‘Verjaardag’ in de vlinderklas
Onze kleuters werken volgende week nog verder rond het thema “verjaardag”.
Slingers, ballonnen, andere leuke versiering, … mag je altijd mee naar de klas brengen.
Vergeet zeker niet de naam van je kleuter te zetten op de spulletjes die je meegeeft.

‘Verjaardag’ in de dolfijnenklas
Hieperdepiep hoera!
Onze kleuters werken volgende week nog verder rond het thema “verjaardag”.
Op het einde van volgende week zullen onze kleuters iets lekkers smullen in de klas.

‘Spiegels’ in de giraffen- en ijsberenklas
Deze week gaan onze giraffen werken rond het thema spiegels.
We leren over spiegelbeeld en symmetrie, we kijken eens naar onszelf in de spiegel en
fluisteren mooie dingen, we kleuren en spelen, … .
Je kleuter mag een leuke spiegel mee naar school brengen. Voorzie de spiegel wel van de
naam van jouw kleuter, zodat hij zeker en vast mee terug naar huis komt.

Niet vergeten:
Op maandag 5 oktober is het geen school en genieten onze kleuters van een vrije dag.

Aandachtspunt:
Wij begrijpen dat het leuk is om eens binnen te piepen op onze school, maar mogen we
vragen om niet meer om de banken van het Driezenplein te gaan staan? Voor de kleuters
is het moeilijk als ze mama, papa, broer, zus, oma, opa, … zien verschijnen boven het
muurtje en ze er niet (meteen) naar toe mogen.
Ben je toch heel benieuwd naar je kleuter? Kijk dan zeker en vast eens op onze website:
www.sjt-kleuter.be Wij proberen vaak foto’s te posten van de leuke activiteiten die we in
onze klas en op onze school doen. Zo staan er bijvoorbeeld ook heel wat leuke beelden op
van de sportdag vorige week dinsdag.

“Fruitdaging”:
Wij gaan als school onze eerste grote fruitdaging voor dit schooljaar aan!
Dit wil zeggen dat wij gaan proberen om zoveel mogelijk kiwistickers (zowel van groene
als gele kiwi’s) te verzamelen en kunnen zo sparen voor leuke klasballen!
Start je dag met een kiwi-ontbijt: lekker gezond en zo kan je elke morgen je sticker mee
naar school brengen. Doen jullie mee?

Fijn nieuws:
Juf Annelies, onze zorgjuf, is zwanger van haar derde kindje.
Wij zullen haar missen op onze school, maar juf Vicky staat al klaar om haar te vervangen.
Wij wensen juf Annelies een fijne zwangerschap toe!

Agenda:
Maandag 5 oktober 2020

Vrije dag: geen school!

