Nieuwsbrief 18
Beste ouders,

Over enkele weken, op zaterdag 25 mei, kunnen we genieten van een hopelijk
mooi schoolfeest.
U kreeg de uitnodiging hiervoor reeds mee naar huis. Aangezien
de kinderen stilaan met de voorbereiding beginnen, is het handig
voor de juffen te weten, wie kan meedoen met het schoolfeest.
Graag zo snel mogelijk bijgevoegd briefje terugbezorgen aan de
klasjuf.
Langs deze weg willen we ook nu reeds het feestoudercomité bedanken voor hun
inzet bij het nakende schoolfeest. Achter de schermen wordt er heel wat
belangrijk werk verzet om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen zij
vanuit de gedrevenheid om extra inkomsten te vergaren waarmee schoolprojecten
ondersteund worden.
Vanuit deze groep wordt er ook gevraagd of u mogelijk een handje zou kunnen
helpen op het schoolfeest. Indien u graag een helpende hand wil reiken, vul dan
spoedig onderstaand briefje in. Indien uw hulp noodzakelijk is, zal het
feestoudercomité met u contact opnemen. Alvast bedankt!
We zijn voor het schoolfeest nog op zoek naar balen stro om
op te zitten of zitzakken. Indien u in het bezit hiervan bent en
dit wil uitlenen, kan u dat melden bij de klasjuf. Hier zullen
verdere afspraken gemaakt worden. Alvast bedankt!
We kijken uit naar dit feest maar eerst worden de mama’s nog verwend op
zondag 12 mei! Een mooie moederdag gewenst!

… er verschillende klassen een nieuwe juf krijgen? Juf Zoë (1ste
jaars) loopt de komende week 1 week stage in de Smurfenklas.
Juf Edith (2de jaars) 2 weken in de Kikkerklas en juf Lynn (3de
jaars) zal de komende 2 weken helemaal alleen in de Elmerklas
staan. Ze gaan met de kleuters boeiende weken tegemoed.
We wensen hen samen heel veel leerkansen.

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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Deelname schoolfeest 25 mei

Ik, ondergetekende, ouder van……………………………………………………………(klas) ……………… bevestig
dat mijn kind
O deelneemt aan het schoolfeest.
O niet aanwezig kan zijn op het schoolfeest.
Handtekening;
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Hulp schoolfeest 25 mei

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………… ouder van
……………………………………………………………..

(klas) ……………… kan en wil graag een handje komen

helpen op het schoolfeest.
O ganse namiddag

O deelname aan een bepaalde shift in de namiddag

Mijn mailadres is ; …………………………………………………………
Handtekening;
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