van 14 mei 2018 t.e.m. 18 mei 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!)

Deze week gaat ons thema over stenen. We zoeken stenen en wassen ze met zeep en water.
We beschilderen stenen en spelen er een kleurenspel mee. We maken muziek door stenen tegen elkaar
te tikken, wrijven,.... We luisteren wat de stenen doen en gebruiken ze in een knutselwerkje.
Op woensdag is het PAPA-dag en vrijdag gaan we op schoolreis.

Deze week maken we verder kennis met het thema piraten.
Twee piraten zijn op een onbewoond eiland gestrand! Ze geraken beiden niet meer van het eiland af...
Kunnen de kleuters de twee piraten hierbij helpen?

Deze week spelen we verder met juf Ellen (stagiaire) rond het boek “Woeste Willem”.
Nog meer piraten-avonturen! Hopelijk vinden we de schat!
Op woensdag heten we de papa’s welkom op de PAPA-dag!
Vrijdag genieten alle kleuters van een schooluitstap naar de Kloek!
Meebrengen : boek i.v.m. thema (met naam tekenen a.u.b.)

Deze week vertrekken we vanuit de handpop ‘Lasse’. Hij is vrijwilliger bij de internationale
organisatie AZG. Hij heeft de hulp van de kinderen nodig om op missie te kunnen vertrekken
naar andere landen. Wie zijn Artsen Zonder Grenzen? Wat doen zij allemaal? Wat moeten zij
allemaal kunnen? Daar gaan de kinderen deze twee weken actief achter komen. Ze krijgen de
kans om zelf een Arts Zonder Grens te worden. Zo gaan we samen huizen timmeren, dokter
worden en anderen verzorgen, water zuiveren, gips maken, reisdocumenten in orde brengen,
een vervoersmiddel maken en zoveel meer… Er komt zelfs een ziekenwagen op bezoek die wij mogen verkennen.
Belangrijk nieuwtje: We gaan ook samen als klas een actie voeren voor Lasse en de organisatie Artsen Zonder Grenzen te
steunen. We gaan samen nadenken over wat we kunnen koken, we zetten een standje op en delen wat we gemaakt hebben
tijdens onze actie uit. De ouders zijn vrij om een vrijwillige gift te geven, die echt aan Artsen Zonder Grenzen zal gegeven worden.
U krijgt tijdig nog een brief met meer informatie over de actie en u kan mij hierover altijd aanspreken en vragen stellen.
Juf Kelly.
 De actie zal plaatsvinden op 29 mei om 15u25.
e-mailadres van de school: secretariaat@zandlopernijlen.be
Woensdag, 16 mei ’18: PAPAdag! (10.00-12.00)
Vrijdag, 18 mei ’18: Schoolreis ( De Kloek)
Maandag, 21 mei ’18: Vrijaf: Pinkstermaandag
Zondag, 3 juni ’18: Spaghettidag!
Dinsdag, 12 juni ’18: Slaapnacht voor K3!
Woensdag, 13 juni ’18: Inkijkdag voor nieuwe kleuters (instappers september ’18)
Vrijdag, 22 juni ’18: Kinderfuif! (19.00 – 22.00)
Vrijdag, 29 juni ’18: Receptie kleuters: 11.30 (ouders welkom!)

Deze week warmen we ons op op muziek.
Daarna gaan we samen Jules onze benen opwarmen.
Verder gaan we de boer ook helpen met zo snel mogelijk het juiste eten bij de dieren te krijgen.

Deze week warmen we ons op op muziek.
Daarna gaan we onze benen goed opwarmen met een loopspel.
Verder gaan we de boer helpen met lammetjes vangen in de wei.

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)

