NIEUWSBRIEF KLEUTERSCHOOL
van 25 juni 2018 t.e.m. 29 juni 2018
 Dinsdag: fruitdag! Fruitmoeders opnieuw op post! Dankjewel !
(Op dinsdag brengen alle kleuters een stuk fruit mee, fruitmoeders schillen dit en schikken de stukjes per klas op een schotel.
Dan kunnen de kleuters er van smullen!)

1ste kleuterklas a (juf Diane)

Thema: “Alles netjes opgeruimd”

Deze week werken we rond de " S" van samen spelen, samen delen....
Sociale vaardigheden zijn belangrijk om aangenaam in het leven te staan. Al spelend hebben we veel dingen geleerd zoals
omgaan met anderen door samen te spelen, samen te delen, door ons in te leven.... We kunnen nog veel leren daarom werken
we er voortdurend aan.
Ook mogen kleuters zelf kiezen wat ze nog eens een keertje willen doen deze week.
Samen met Jules en de klasvriendjes genieten we van onze laatste week.
Voor de rest wensen we iedereen en deugddoende vakantie en zien we elkaar terug komend schooljaar!

1ste kleuterklas b (juf Tessa (interim juf Leen) en juf Sophie)

Thema: “Water”

Deze week werken we rond het thema water.
Op donderdag houden we zelfs een heuse waterspeeldag en mogen de kleuters een
waterpistool meebrengen (voorzien van naam a.u.b.).
Vrijdag sluiten we af met een kleuterreceptie, ook alle ouders zijn welkom.
Daarna sluiten we ons schooljaar af en springen we in de vakantie.
Bedankt voor het vertrouwen en tot volgend schooljaar :)
2de kleuterklas (juf Gerda)

Thema: “Vakantie”

We zijn al in onze laatste week beland.
En we kamperen, er staat een echte tent, we spelen leuke spelletjes en door het mooie weer
kunnen we ook een heuse “water-dag” beleven!(donderdag!)
We gaan genieten van het samenzijn voor de grote vakantie begint!

3de kleuterklas (juf Ann en juf Cora)

Thema: “Nog één week”

Nog één week tijd om leuke dingen te doen in onze klas!
De kleuters kiezen mee welke spelletjes we spelen, de laatste verf uit de potjes zal
op papier worden gesmeerd.
Er is ook nog heel mooi weer op komst en daar gaan we van genieten door buiten
spelletjes te spelen en op donderdag hebben we weer een echte waterdag geplant!
Vrijdag studeren onze oudste kleuters af en dat gaan we samen vieren!
We maken er nog een fijne week van.
e-mailadres van de school: secretariaat@zandlopernijlen.be

Vrijdag, 29 juni ’18: Receptie kleuters: 11.30
Deze afsluitende receptie is bedoeld voor àlle kleuters van onze school en alle ouders zijn zeker welkom. We starten om
11.30. De oudste kleuters die in september naar het 1 ste lj. gaan, krijgen hun diploma en worden in de bloempjes gezet.
Vrijdag, 29 juni ’18: vanaf 12u05: de zomervakantie start! (de kinderen zijn vrij tijdens de namiddag)

Alvast een fijne zomervakantie gewenst!

BEWEGINGSOPVOEDING

1ste kleuterklas a en b
Deze week gaan we met doekjes dansen op muziek.
Samen met Jules maken we onze eigen tent in de zaal.
Iedereen alvast een prettige vakantie gewenst!

2de en 3de kleuterklas
Deze laatste week gaan we met doekjes dansen op muziek.
En maken we onze eigen tent in de zaal!
Iedereen alvast een prettige vakantie gewenst!

De nieuwsbrief kan je vinden op:
Onze website (http://www.zandlopernijlen.be/Nieuwsbrief/NIEUWSBRIEF_Kleuterschool.pdf )
en op “Gimme” (https://app.gimme.eu/o/vrije-basisschool-de-zandloper-nijlen?view=upcoming)

