Nieuws uit de blauwe klas
Week van do. 23/06/’22 t.e.m. do. 30/06/’22

Thema: Einde schooljaar!

Dag mijn lieve Bosvriendjes. Nu beginnen we echt aan ons laatste weekje in de
blauwe klas. Wat heb ik ervan genoten om samen met jullie aan de slag te gaan en
zoveel leuke dingen met jullie te beleven. En net daarom breien we er nog een
laatste superleuke eindje aan hé!
• Volgend jaar komen er nieuwe vriendjes in de klas dus al het speelgoed en
de meubels moeten weer spic en span zijn. Jullie mogen er beslist bij
helpen!
• Op donderdag 23/6 gaan we in de namiddag zwemmen! Breng je zwemzak
mee want we gaan weer lekker genieten van de watergewenning o.l.v. juf
Tinne en juf Nicky in het zwembad van het Netepark te Herentals.
• Op vrijdag 24/6 gaan we met de bus op uitstap naar de Kloek te
Grobbendonk. Joepie-jee !!! Dat wordt ravotten en spelen à volonté!!!
Kijk nog even na op de inschrijvingsbrief wat je allemaal mag meebrengen in
je boekentas!
• Buiten kunnen we in de zandbak aan de slag om een groot zandkasteel te
bouwen of doen we de stoelendans, wie afvalt mag zijn stoeltje poetsen!
• Op maandagnamiddag wacht ons een leuke verrassing: Wij kijken naar de
film van Pluk van de Petteflet!
• We vieren een laatste keer een superfijne verjaardag, dan heeft iedereen
mogen genieten van zijn of haar bijzondere dag in onze klas!
• We verzamelen alle knutselwerkjes van de kleuters. Je mag op maandag
hiervoor een grote zak meebrengen.
• Dinsdag ontvangen jullie je diploma en je afstudeerhoedje. Jullie hebben het
SUPER gedaan!
• Bij goed weer gaan we op woensdag naar de Kattenhagen spelen. We
nemen onze fruitjes mee om te pick-nicken en zorgen jullie ook voor een
goedgevulde drinkbus met water!?!
• Donderdag 30/6 moeten onze kleuters geen boekentas meebrengen. We
sluiten dan af met vele knuffels en een lekkere traktatie voor al onze
Bosvriendjes! Om 11u30 staan we voor de laatste keer klaar in de blauwe
rij!
Ik ga jullie missen!
Knuffel, juf Nicky

