
 Liefde voor de natuur is liefde voor het leven. 

 

Willen jullie (mama, papa, oma, opa, … ) dit 

ook beleven? Zeg  aan Ann, Katleen of  Els 

wanneer; dan doen we dit graag samen!  Tot 

dan! 

 

(15/10/2018—19/10/2018)  

 

 

 

DE DRIE DIEREN NODIGEN
DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIVITEITEN
VAN ELS, KATLEEN EN ANN.

 

Maandag 15/10/2018

Voormiddag: We hebben een verrassingsboom! We gaan voelen aan materialen  uit 

het bos.

Namiddag: Kom je ook luisteren naar het verhaal van “Anna in het bos”?  

Dinsdag 16/10/2018

Voormiddag:  Kokkerellen. Een moddertaartje bakken.

Namiddag:  Welke prenten zitten er in ons boomboek? 

Woensdag 17/10/2018

Voormiddag: We boetseren een egeltje van zoutdeeg en geven hen stekeltjes van 

tandenstokertjes of rietjes.  Katleen komt verkleed als een levensecht konijn op 

bezoek. Kom je meegenieten? 

Namiddag:  Een hoplavoorstelling in een herfsttafereel. Kom je meekijken? 

Donderdag 18/10/2018

Voormiddag: Knutseltijd! We gaan met een melkdoos een vogelnestje maken en 

schilderen.

Namiddag: Ken je ons luikjeskast? Er komen herfstprenten tevoorschijn! 

Vrijdag 19/10/2018

Voormiddag: Op stap met de taxibus. We gaan op stap en snuiven de herfstsfeer 

op. We gaan in het bos ons fruit smullen.

Namiddag: We sluiten de week af met een verhaaltje van Jules en Zita in het bos

 

Iedereen is  van harte   

welkom  

 

 

 

NODIGEN JULLIE UIT OM 
ACTIVITEITEN 
ANN. 

Maandag 15/10/2018 

Voormiddag: We hebben een verrassingsboom! We gaan voelen aan materialen  uit 
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 De eekhoorn, de lijster 

en de egel gaan de strijd 

aan in: ‘de week van het 

bos’  

 

15/10/2018 —19/10/2018 


