
Aan de ouder(s),
Ik kan het maar moeilijk geloven maar we zijn al aan de 2 laatste maanden
kleuterschool bezig en ik zie alleen maar hoe jullie kinderen zo veranderd zijn!

Graag wil ik jullie nu al meedelen wat onze volgende thema’s zullen zijn!
Na dit thema doe ik weer een miniweek themaloos maar met aanbod van het boek

het letterwinkeltje en mogen de kleuters die week voorwerpen meebrengen met een
bepaalde letter (                            )! Dan zullen er overal in de klas hoeken zijn waar rond

letters zal gewerkt worden en heb ik de kans om te zien wie al kan hakken en
plakken! (23-25 mei)

Bij het volgende thema begeven we ons in de onderwaterwereld en gaan we werken

rond het boek de blauwe vinvis en o o octopus! (30 mei tot 10 juni)
Focus zal liggen op- wiskunde ( wegen en meten)

- wereldoriêntatie
- taal

Bij dit thema zullen er ook viseendjes aanwezig zijn en mogen de kleuters samen met

jullie bedenken hoe ze een eigen vislijn kunnen maken ( stok niet lang en haakje niet

scherp!!) en mogen ze dit uittesten in de klas!! ( op 30 mei meebrengen!!) Ik zorg ook
voor enkele zodat iedereen de kans krijgt om te vissen!!
Er zal ook iemand langskomen die ons nieuwe dingen vertelt  die met water te maken
hebben!

De laatste 3 weken ga ik werken rond vlinders en bijen want ze vliegen in september
naar de bijtjesklas!!(13 juni tot 30 juni)
En zal de focus liggen op -wereldoriêntatie

-muzische vorming ( knutselen)

KLedij schoolfeest- meisjes ( witte t-shirt) rokje krijgen ze van mij!

- jongens ( jeansbroek en witte t-shirt) en als attribuut een

PLUMEAU) Breng de witte t-shirt en de

plumeau zo snel mogelijk mee ( ik heb ook 3 plumeau’s)

LAATSTE SCHOOLDAG MOGEN JULLIE OM 5 VOOR 12 NAAR DE CHIRO KOMEN OM
SAMEN MET JULLIE  KLEUTER  AFSCHEID TE NEMEN VAN DE KLEUTERTIJD !!

Groetjes juf Nansje


