BRIEFJE AAN DE KLEUTERS VAN SPWE-BASIS...
Hallo kleuter van SPWe-Basis,
Hier een mailtje van de juffen.
Vonden jullie de voorbije dagen ook een beetje raar en speciaal?
Donderdag mochten mama’s en papa’s plots niet meer in de kleuterschool komen.
Jullie moesten ineens in een rij buiten gaan staan op je stip.
Jullie mochten geen handen meer geven aan elkaar (ook al zeggen de juffen al
vanaf 1 september om handjes te geven).
En hoeveel keer hebben we deze week onze handen moeten wassen?
Dit hebben we allemaal gedaan om niet ziek te worden en om anderen niet ziek
te maken. Vanaf deze week verloopt alles weer anders…
Sommige kinderen gaan naar school en misschien wel bij een andere juf, in een
andere klas.
En anderen blijven thuis.
Wat kan je thuis allemaal doen?
Je mag heel veel spelen, binnen en in de tuin (zandbak, lopen, fietsen…)
Je mag tekenen met wasco’s, stiften, potloden,...
Maken jullie een tekening voor oma en opa?
Schrijfdans kan je ook doen op een heel groot vel papier en met 2 handjes
tegelijk. Misschien mag je wel eens schilderen bij jou thuis met een grote
borstel?
Jullie spelen heel graag met plasticine.
Knippen kan je goed oefenen (mama of papa tekenen lange lijnen op een blad en
jij knipt op de lijn. Zo kan je een slinger maken om het huis te versieren of je kan
alles wat je knipte op een groot blad kleven en er iets moois van maken.)
Denk eraan duim naar boven bij het knippen!
Puzzelen is ook een leuke bezigheid.
Mama en papa, misschien kunnen jullie leuke verhaaltjes vertellen?
Wij horen graag de verhaaltjes van Jules, Anna en Rikki.
Als je een beetje moe bent kan je op de computer of ipad
naar filmpjes kijken van School TV en Ketnet Jr.
Belangrijk is dat je zoals altijd op tijd in je bedje kruipt
zodat je goed kan rusten.
De jarige kleuters van de volgende weken gaan we zeker
vieren als we terug op school zijn. Dan maken we er een
heel groot feest van!
Dag lieve kapoenen, we kijken er al naar uit om
elkaar zo snel mogelijk terug te zien.
Groeten,de kleuterjuffen

