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Nieuws uit onze ganse school!

Beste wensen voor 2022!
Vanwege het ganse schoolteam
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Nieuws uit onze kleuterschool!
EEN DAGJE VROEGER…
Omdat het bijna kerstvakantie is, brengt je kleuter het kattebelletje
vandaag al mee in de boekentas. Bezorgen jullie ons ook het mapje terug?
Dank je wel!

Onze kleuters worden groot...
... en hun turnpantoffels misschien te klein! Daarom brengen alle kleuters hun turnzakje mee
naar huis. Mama & papa, kijken jullie thuis eens na of de pantoffeltjes nog goed passen? Na
de kerstvakantie brengen alle kleuters hun turnzakje terug mee naar school. Van harte dank!

Cadeau-TIP
Tijdens de zwemles hebben onze reuzenvrienden een zwembrilletje nodig.
Dit kan een leuk cadeautje zijn voor de komende feestperiode.
UITGESTELDE DATA
 De jarigen van de maand december zullen mee gevierd worden op het groot
verjaardagsfeest van de maand januari. Deze datum moet nog worden gepland
NA onze grote verhuis.
 Het meespeelmoment van 22 december wordt verplaatst naar woensdag 5 januari
2022: juf Griet brengt de betrokken ouders persoonlijk op de hoogte.
 De zwembeurt van onze reuzenvrienden is geannuleerd.
Liefste mama, papa, moeke, vokke lief
hoe vinden jullie mijn nieuwjaarsbrief?
Ik heb er heel hard aan gewerkt
dat hebben jullie zeker gemerkt!
Alle woordjes zitten in mijn hoofd
luister maar eens als je het niet gelooft!
Vanaf vandaag tot aan Nieuwjaarsdag
met op mijn gezicht een blije lach
oefen ik mijn brief heel goed
en zeg ik hem op zoals het moet.
DANK JE WEL
mama, papa, moeke, vokke lief
om me te helpen met mijn nieuwjaarsbrief!
Een dikke zoen
van je kapoen!
TIP: de juffen schrijven geen aanspreektitels meer op de nieuwjaarsbrieven.
Zo kan je kleuter samen met jullie zelf de juiste brief kiezen voor meter, peter,
oma, opa, tante,…
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