Beste Ouder(s),
Thema deze week: KLEUREN: “Ik ben de grote kleurentovenaar, ik tover mooie kleuren hier en daar!”
Datum: 5 november 2018 – 16 november 2018
Wat gaan we doen?
Samen met Jules gaan we deze twee weken de kleuren leren kennen/verkennen.
Blauw, geel, rood en groen komen zeker aan bod.
Jules heeft namelijk een vriendje die heel graag een ander kleurtje wil! Witje het konijn wil niet meer wit zijn en gaat samen met ons op zoek naar allerlei leuke
kleuren. Zijn jullie klaar om met de kleurentovenaar op ontdekking te gaan?
MAANDAG 5 november en DINSDAG 6 november starten we met GEEL.
WOENSDAG 7 november en DONDERDAG 8 november leren we de kleur BLAUW kennen.
VRIJDAG 9 november en MAANDAG 12 november gaan we verder met ROOD.
EN DINSDAG 13 november en WOENSDAG 14 november leren we als laatste de kleur GROEN kennen.
EN DONDERDAG en VRIJDAG worden we een echte

kleurentovenaar 😊!

Door middel van de vertelschort komen we te weten welke kleur witje graag zou hebben. We leren de kleuren op allerlei mogelijke manieren in onze hoekjes kennen
d.m.v. spelletjes, knutselen, verhalen, tik tak,…

Streefwoorden: De kleur, rood (kleur), blauw (kleur), geel (kleur), handen wassen, de verf
Mee te nemen:
• Spulletjes in thema kleuren zijn altijd welkom! (gelieve te naamtekenen)
• Jullie kleine spruit mag elke dag in de kleur van de dag naar school komen. (maandag en dinsdag in het geel, woensdag en donderdag in het
blauw, vrijdag en maandag in het rood en dinsdag en woensdag in het groen. Donderdag en vrijdag zijn alle kleuren mogelijk 😊 maak er maar
een kleurrijk boeltje van!)
• MAANDAG 5 november mogen alle ouders meekomen naar de klas 😊 zo kunnen alle vriendjes rustig afscheid nemen.
WE VERWELKOMEN OOK ENKELE NIEUWE VRIENDJES IN ONZE KLAS. 😊
Veha-Marie, Célestine, Maxime, Cyril, Georgia, Clement, Louis, Abigaëlle, Chloé & Howard
WELKOM ALLEMAAL! 😊
We gaan een kleurrijke en fijne twee weken tegemoet 😊 ik kijk er al naar uit!
Vriendelijke groetjes,
Juf Ellen

