van maandag, 3 mei 2021 t.e.m. vrijdag, 7 mei 2021
 Op woensdag voorlopig geen fruitdag met fruitmoeders, -vaders die fruit schillen.
We eten een stukje fruit, groente of een boterhammetje tijdens de speeltijd (geen koek op woensdag).
1ste kleuterklas a (juf Diane & juf Lotte)

Thema: “Knuffelmama”

We zetten deze week onze mama's in de bloemetjes en maken een cadeautje,
want op zondag, 9 mei 2021 is het moederdag.
We bootsen al spelend mama na door bijvoorbeeld bakken van taarten met zand, plasticine en speeldeeg.
We timmeren, gebruiken moeren en vijzen,....(weg met clichés!). Er is een ontdektafel met kammen, haarspelden, juwelen....
1ste kleuterklas b (juf Leen & juf Lotte )

Thema: “De boerderij”

We werken nog 1 weekje rond het thema boerderij. We gaan eens kijken wat voor lekkers we allemaal krijgen
van de boer, en dat de dieren eigenlijk heel belangrijk zijn voor ons!
Dinsdag brengen we dan ook een bezoekje aan de boerderij (laarsjes of schoenen aandoen die vuil mogen worden!).
Van al die lekkere dingen gaan we natuurlijk ook smullen in de klas!
Donderdag maken we koekjestaart en vrijdag bakken we pannenkoeken in de klas.
Je mag een boterhammetje minder meegeven deze 2 dagen.
2de kleuterklas (juf Gerda & juf Lotte)

Thema: “Mama-lief”

We gaan aan de slag met verschillende verhalen vb. "Kaatje helpt mama" en "Mama is de allerliefste!".
Via de verhalen komen we bij leuke activiteiten:
een bewegingspark maken in de zaal, picknicken, kleertjes wassen, de klas poetsen..
We knutselen ook verder aan onze verrassing en spelen gezelschapsspelletjes!
Meebrengen: boekje ivm thema (met naam tekenen a.u.b.)

3de kleuterklas (juf Ann & juf Cora)

Thema: “De mooiste moeder”

Vandaag starten we met het verhaal van “De mooiste moeder”, een verhaal uit een schatkist van Pompom.
Bijna is het moederdag! Dit mogen we niet zomaar laten voorbij gaan.
We knutselen deze week een mooi geschenkje.
We gaan verder nog onze plantjes verzorgen en zien hoe ze groeien.
Deze week maken we een echte bloemenklas.

Donderdag, 13 mei ’21 en vrijdag, 14 mei ‘21: Ons-Heer-Hemelvaartweekend: vrijaf voor alle kinderen!
Maandag, 24 mei ’21: Pinkstermaandag: vrijaf voor alle kinderen
Maandag, 7 juni ’21: pedagogische studiedag: vrijaf voor alle kinderen

1ste kleuterklas a en b

Deze week gaan we samen met Jules leuke tikspelletjes doen.
Zelfs Jules gaat tikken.
We gaan ook met Jules een heleboel opdrachten doen met pittenzakjes.

2de en 3de kleuterklas

Deze week doen we verschillende tikspelletjes.
We gaan ook een heleboel opdrachten doen met pittenzakjes.

U kan deze nieuwsbrief ook op de website van de school vinden en op Gimme.

