Eppegem, Schooljaar 2017 - 2018

Beste ouders,
Op donderdag 21 september 2017 gaan we met 3C op leeruitstap naar het
‘Klasje van toen’ in Sint- Katelijne- Waver.
Daar kunnen we ons goed inleven hoe het er zo’n 70 jaar geleden aan toe
ging op school.
We doen warme kleren aan want de kachel van toen doe het niet meer.
We zijn op zoek naar (groot)ouders die zo vriendelijk willen zijn om ons
naar Sint-Katelijne-Waver en natuurlijk ook weer terug te brengen.
We vertrekken op school om 9:30u. Omstreeks 10:00u worden we daar
verwacht. Om 11.30u keren we terug.
Mogen wij vragen om, indien u kan rijden, onderstaand strookje in te vullen
en het mee te geven met uw kind?
Op voorhand bedankt!
Juf Lut en juf Greet

Ondergetekende, …………………………………………….. , papa/mama (opa/oma) van
……………………… kan op 21 september om 9:30u ……………… kinderen naar SintKatelijne- Waver brengen.
Ik kan om 11:30 u …………… kinderen terug naar de Waterleest vervoeren.
Handtekening:

Gemeentelijke Basisschool ‘De Waterleest’, Waterleestweg 20, 1980 Eppegem.
tel. 015/ 61 88 40 fax. 015/ 61 42 11 directie@gbsdewaterleest.be
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Beste ouders,
Op donderdag 21 september 2017 gaan we met 3A op leeruitstap naar het
‘Klasje van toen’ in Sint- Katelijne- Waver.
Daar kunnen we ons goed inleven hoe het er zo’n 70 jaar geleden aan toe
ging op school.
We doen warme kleren aan want de kachel van toen doe het niet meer.
We zijn op zoek naar (groot)ouders die zo vriendelijk willen zijn om ons
naar Sint-Katelijne-Waver en natuurlijk ook weer terug te brengen.
We vertrekken op school om 13:00u. Omstreeks 13:30u worden we daar
verwacht. Om 15:00u keren we terug.
Mogen wij vragen om, indien u kan rijden, onderstaand strookje in te vullen
en het mee te geven met uw kind?
Op voorhand bedankt!
Juf Stephanie

Ondergetekende, …………………………………………….. , papa/mama (opa/oma) van
……………………… kan op 21 september om 13:00u ……………… kinderen naar SintKatelijne- Waver brengen.
Ik kan om 15:00u …………… kinderen terug naar de Waterleest vervoeren.
Handtekening:

Gemeentelijke Basisschool ‘De Waterleest’, Waterleestweg 20, 1980 Eppegem.
tel. 015/ 61 88 40 fax. 015/ 61 42 11 directie@gbsdewaterleest.be
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Beste ouders,
Op vrijdag 22 september 2017 gaan we met 3B op leeruitstap naar het
‘Klasje van toen’ in Sint- Katelijne- Waver.
Daar kunnen we ons goed inleven hoe het er zo’n 70 jaar geleden aan toe
ging op school.
We doen warme kleren aan want de kachel van toen doe het niet meer.
We zijn op zoek naar (groot)ouders die zo vriendelijk willen zijn om ons
naar Sint-Katelijne-Waver en natuurlijk ook weer terug te brengen.
We vertrekken op school om 13:00u. Omstreeks 13:30u worden we daar
verwacht. Om 15:00u keren we terug.
Mogen wij vragen om, indien u kan rijden, onderstaand strookje in te vullen
en het mee te geven met uw kind?
Op voorhand bedankt!
Meester Wim

Ondergetekende, …………………………………………….. , papa/mama (opa/oma) van
……………………… kan op 22 september om 13:00u ……………… kinderen naar SintKatelijne- Waver brengen.
Ik kan om 15:00u …………… kinderen terug naar de Waterleest vervoeren.
Handtekening:

Gemeentelijke Basisschool ‘De Waterleest’, Waterleestweg 20, 1980 Eppegem.
tel. 015/ 61 88 40 fax. 015/ 61 42 11 directie@gbsdewaterleest.be

