Beste ouder(s),

Thema deze week: “HERFST: Belle de Bosfee neemt je mee, naar het bos, joepiejee!”
Datum: 15 oktober 2018 tot 26 oktober 2018
Wat gaan we doen?
Wie heeft die blaadjes in onze klas gelegd? Wie is daar zo aan het snurken in Jules zijn bed? Het is een fee! We leren Belle fee kennen. Belle is niet zomaar een fee,
neen, ze is een echte bosfee! We gaan samen met haar de omgeving rondom de school ontdekken (en ook de speelplaats bij regenweer). Samen met de kleuters van K1,
Jules en Belle de Bosfee gaan we herfstwandelingen maken en het herfstweer ervaren.
Ook in de klas komt er veel aan bod in teken van de herfst. Door de brieven van Belle de Bosfee leren we allerlei soorten materialen kennen om naar het bos te gaan
(zoals onze jas, regenlaarsjes, paraplu’s,…) maar ook de dingen uit het bos (zoals bosvruchten, bladeren, takken,…)
We leren ook haar andere bosvriendjes kennen! Pelle de Vogel, Pluim de Eekhoorn en Prik de Egel zijn ook van de partij! (Je kan hun avonturen volgen via deze site:
https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos/ )

Streefwoorden: Het blad, de boom, de (regen)laars, de paraplu, nat, regenen
Mee te nemen:
• Jullie mogen regenlaarzen, een regenjas en een paraplu meenemen naar de klas. (Mag maar moet niet 😊) (GENAAMTEKEND) (Wij maken
hiervoor een hoekje in de klas zodat we onze schoenen snel aan en uit kunnen trekken. )
• De regenlaarzen blijven gedurende deze 2 weken in de klas. (We gaan tijdens deze 14daagse de natuur ontdekken. Gelieve hiermee rekening te
houden qua kledij-speelkledij dat vies en vuil mag worden).
•
•
•

SEPCIALE DAG: DINSDAG 16 OKTOBER 2018: Wij gaan naar Opweule naar “De krekel” kijken! (We doen dit met de bus. We vertrekken om
9u15 en komen terug rond 12u00). Indien er ouders zijn die willen meegaan als extra begeleider mag dit zeker.
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: WOENSDAG 17 OKTOBER 2018 (Dan moeten de juffen en meesters naar school maar niet de kindjes) 😊
BOSUITSTAP MET DE HELE SCHOOL: VRIJDAG 19 OKTOBER 2018 (dan gaan we naar het bos met de school voor aangepaste spelletjes per
leeftijdsgroep)

Vriendelijke groetjes,
Juf Ellen

