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                                                            Oostakker 20 /09/2022 

Beste ouders: 

Hier zijn we dan met onze tweede themabrief van het schooljaar. 

In de periode van 3 t.e.m. 15 oktober werken we rond het thema  

“De verjaardag van Jules” 

kaarsjes, kaarsjes op de taart 

want ‘t is feest vandaag 

kaarsjes, kaarsjes op de taart 

blaas nu blaas nu maar 

 

Wat zullen we leren 

⚫ We nemen een kijkje in de verjaardagskoffer met attributen: vlaggen, 

ballonnen, cadeaus, kaarsjes, slingers, kroon en taartjes 

⚫ We mogen kaarsjes tellen en uitblazen 

⚫ We spelen met ballonnen en slingers 

⚫ We luisteren naar het verhaaltje: de verjaardag van Jules 

⚫ We leren een liedje: het is feest vandaag 

⚫ We stempelen ballonnen en kleuren een verjaardagstaart 

⚫ We vieren de verjaardag van Jules  

Themawoorden binnen dit thema zijn: 

⚫ Het feest  

⚫ De verjaardag 

⚫ De kroon 

⚫ Blazen 

Tip: je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je kinderen. 
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Wat mag je meebrengen? 

Heb je leuke boekjes en spelletjes? Geef deze dan mee met je peuter. Je krijgt dit 

na het thema terug.( graag voorzien van naam ) 

Een leuke foto waarop te zien is dat je peuter jarig is . (dit voor aan het themabord 

te hangen.) 

Belangrijke data: 

⚫ Donderdag 6 oktober:  oudercontact 1 

⚫ Vrijdag 7 oktober : facultatieve verlofdag 

⚫ Woensdag 12 oktober: grootouderfeest 

⚫ Donderdag 13 oktober : de verjaardag van Jules 

 

Neem alvast eens een kijkje op de website voor de eerste foto’s van het 

klasgebeuren. 

 

De juffen van Julesklas 
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