Beste ouders,
Nog enkele dagen en dan is het weer zover: schoolfeest! Via deze weg geven wij u nog enkele praktische
zaken door.
Wij verwelkomen u 14 mei vanaf 13.00u.
De kraampjes van de lagere school zullen dan open zijn, de kleuterkraampjes gaan pas open na de
kleuteroptredens.

In onderstaande tabel kan u aflezen wanneer we uw kinderen in hun klas verwachten.
KLEUTERS
appeltjes
bananen
citroenen
druiven
letters

verwacht in de klas om
13.30u
13.30u
13.30u
13.30u
13.30u

LAGERE SCHOOL verwacht in de klas om
1ste lj
14.30u
2de lj
14.30u
3de lj
14.30u
4de lj
15.00u
5de lj
15.00u
6de lj
15.00u

Dit jaar eindigen we onze optredens met een gezamenlijk lied.
Alle kinderen van de lagere school en van de kleuterschool mogen na het
laatste optreden van het 6de leerjaar op het podium komen om af te
sluiten en mee te zingen met een leuk slotlied. Dit wordt tijdig afgeroepen.
OPHALEN VAN DE KLEUTERS
➤ We vragen u om uw kleutertje(s) op te
halen in de klas bij de juf na alle
optredens van de kleuters, dus niet na
het optreden van het eigen klasje.

OPHALEN LAGERE SCHOOL
➤ De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar mag u ophalen in de klas, na het
nummertje.
➤ Vanaf het 4de leerjaar komen de
leerlingen zelf naar buiten na hun
optreden.
Mensen
die
ingeschreven
hebben voor het kippendiner
kunnen hun bonnetjes op naam
afhalen aan het kraam van de
drankjetons. Het kippenfestijn
start rond 17.00u.
.

Om van deze dag een groot succes te maken, zijn
er vele handen nodig. Daarom willen wij
nogmaals een beroep doen op de medewerking
van enkele bereidwillige ouders. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd en hoe vlotter het werk.
Zelfs indien u maar enkele uurtjes kan meehelpen
bent u al zeer welkom.
Je kan je naam doorgeven op het bureel:
0478 66384 of info@debrenne.be.

Mensen die zich reeds hebben opgegeven om te
helpen, krijgen nog een bericht of email waarin
staat waar en wanneer we hen verwachten

Tot zaterdag 14 mei en breng het zonnetje maar mee !!!
Schoolraad, directie en leerkrachten.

