
 

 
 

        
 
 

          Kerksken, 24/10/2014 
 
Beste grootouder(s), 
 
 
 
Het huidige schooljaar 2014-2015 is reeds enkele maanden ver en in de maand november wensen wij, samen 
met onze kleuters, alle grootouders op het hoogste podium te plaatsen. Al die lieve meters en peters,oma’s en 
opa’s verdienen immers even in de bloemetjes gezet te worden.  
Dit schooljaar heeft ons kleuterteam opnieuw alle zeilen bijgezet om jullie een leuke en amusante show voor 
te schotelen.  
Dit heuse "Iedereen KLEURT mee- festival" zal  op donderdag 27 november in de turnzaal doorgaan. Door 
het grote aantal kleuters en bijgevolg het grote aantal grootouders, is de capaciteit van onze turnzaal 
onvoldoende. Daarom zullen we dit festival tweemaal vertonen! Alle klassen komen dus in de voor- en 
namiddag aan bod! 
  

In de voormiddag nodigen wij de grootouders van de kinderen van kleuterklas "blauw, oranje en paars" uit.  
-->deuren open vanaf 08.30uur, START om 09.15uur  
In de namiddag zijn de grootouders van de kleuters van kleuterklas "rood,geel en groen" van harte welkom!  
-->deuren open vanaf 13.15uur, START om 14.00uur 

 
Indien u echter niet volgens onze planning kan aanwezig zijn, mag u gerust bij de andere groep aansluiten! 
Na het optreden van onze 6 klasjes bieden wij jullie heel erg graag een kleine verwennerij aan waardoor we 
deze voormiddag/ namiddag op een heel gezellige manier kunnen afsluiten. Langs deze weg wensen wij te 
benadrukken dat enkel grootouders  zullen worden toegelaten (geen oom, tante, doopmeter, dooppeter,...). 
Alvast bedankt voor jullie begrip! 
 
Wij bieden dit kleurenfestival en het natje/ droogje alvast gratis aan onze grootouders aan! 
U kan wel steeds een vrije bijdrage storten in de brievenbus die aan de ingang van de refter staat. 2 jaar 
geleden kochten we met deze opbrengst het kleuterkasteeltje dat nog steeds op onze speelplaats staat. Ook 
nu weer wensen we deze opbrengst goed te besteden! 
 
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en op maandag 03 november aan de klasleerkracht te bezorgen! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Kleuterteam 
Directie 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De grootouders van ................................................. uit klas ............................  
 
zullen met.................................. (aantal) personen aanwezig zijn. 


