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           Turnhout, 17 oktober 2019 
 
Beste ouders 
 
 
Op vrijdag 25 oktober organiseren we een herfstfeest in de school. 
We doen een warme oproep aan alle ouders, grootouders en 
sympathisanten om de herfstkraampjes te bezoeken tussen 15.30 
uur en 19.00 uur en zo de school te ondersteunen.  
Voor de kinderen zijn er doe-kramen waar ze allerlei spelletjes kun-
nen spelen. De eet- en drinkkraampjes maken er een echt feest van. 
Kinderen die ingeschreven zijn in de buitenschoolse kinderopvang 
worden dan opgevangen in de buitenklassen op onze parking. Zij 
kunnen daar opgehaald worden door hun ouders. 
 
De grootouders van onze kleuters zijn woensdag 23 oktober wel-
kom op het grootouderfeest in onze refter/turnzaal om 10.00 uur. 
Na de optredens van onze kleuters bieden wij graag een tas koffie 
aan. Daarna mogen de grootouders een attentie van hun kleinkind 
ophalen in de klas. 
 
In de kleuterschool werd vandaag ook een uitnodiging meegegeven 
voor een oudercontact met de klasjuf. Gelieve zo vlug mogelijk de 
ingevulde inschrijfstrook af te geven. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Lut Verheyen, directeur 
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