
De klasjuf legt jullie uit wat de gewoontes zijn  

in de klassen van jullie kapoenen.   

 

Tijdens de overgang van kleuters naar lager zal er een kort info-

moment zijn ivm de nieuwe inrichting van de speelplaatsen. 

We stellen jullie het plan voor en hopen jullie warm te maken om 

een handje toe te steken.  Vele handen maken licht werk en het is 

ook leuker als we SAMEN BOUWEN aan een fijne groene ruimte 

voor onze kinderen.   

 

De eerste klusdagen staan gepland op  zaterdag 30/9; maandag 

en dinsdag 2 en 3/10.  Heel kort nadien volgen er nog klusdagen.  

Op het infomoment hoort u wat we die dagen zullen doen.    

 

Wij zijn alvast enthousiast dat we jullie kunnen  

meenemen in ons verhaal! 

 

 

Er zullen tijdens de infoavond ook turn t-shirten  

verkocht worden met het nieuwe logo. 

 

Wij kijken er naar uit jullie die avond te ontmoeten! 
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