Waasmunster, dinsdag 15 januari ’19
Aan: Alle grootouders van onze kinderen uit de 1ste,2de, 3de kleuterklas, het 1ste en 2de leerjaar
Betreft: het GROOTOUDERSFEEST op dinsdagmiddag 5 februari 2019
Beste grootouder(s), ouders(s)
Graag nodigen we alle grootouders uit op dinsdagmiddag 5 februari 2019 om 13u om een middag te
vertoeven bij de kleinkind(eren). Een uniek moment!
Alle grootouders worden om 13u verwacht in de klas om een kijkje te nemen hoe het er aan toe gaat
in de klas van zijn/haar kleinkind(eren). U maakt kennis met de leerkracht en alle klasgenootjes!
Daarna volgt een interactief theaterstuk voor de grootouders en de kleinkinderen (14u) in de eetzaal
gebracht door het theatergezelschap “Theater Zuidervis”. Dat wordt samen genieten!
Na het toneel, krijgt U, grootouder, de gelegenheid om met uw kleinkind en alle andere grootouders
samen een stukje taart en een tasje koffie te nemen. Dit wordt op voorhand besteld.
We kijken uit naar uw komst, lieve oma, opa, pepe, meme, bomma, bompa, moeke, vake, mammie….
Tot dan!
De kleinkinderen, het kouterbosteam
Directeur Tine van Raemdonck

Na het optreden is er een mogelijkheid om koffie en taart te verkrijgen. We vragen om
vooraf in te schrijven (ten laatste dinsdag 29 januari )en cash te betalen.
(zie onderstaande strook).

-------------------------------------------------------------------------------------------------Grootouder(s) van ………………………………….uit klas …… 0 zal aanwezig zijn met ….personen
0 zal niet aanwezig zijn op het grootoudersfeest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………….…(ouder van)…………………………………………………..…uit klas …….
bestelt voor de grootouders
….. X 1 (persoon)stuk taart bresilienne+ koffie = .....x €4 = € ……
….. X 1 (persoon)stuk taart krieken +koffie
= .....x €4 = € ……
….. X 1 (persoon)stuk taart rijst
+koffie
= .....x €4 = € ……
….. X 1 (persoon)stuk taart appel +koffie
= .....x €4 = € ……
totaal .….

TOTAAL

= ……..X €4 = € ……

PS : Voor de kinderen hoeft u niet te bestellen! Voor elk kind wordt een drankje en stukje cake voorzien.
Gelieve deze bestelbon + cash geld in een gesloten enveloppe mee te geven naar school.
Mvg Kouterbosteam & Directeur Tine Van Raemdonck

