Grootouderfeest

Eppegem, 4 oktober 2017
Weldra zal het een drukte van jewelste zijn in GBS De Waterleest. Er zal hard
getimmerd en met bakstenen gesleurd worden, betonmolens zullen op volle toeren
draaien,…. We breiden namelijk onze school uit met een aantal klassen en een
extra eetzaal. De werken zouden nog dit schooljaar van start gaan. De rode draad
voor ons jaarlijks grootouderfeest was dan ook snel gekozen:

Wij bouwen aan een
nieuwe school.
De werken zijn een groot project, dus vonden wij dat het grootouderfeest dit jaar ook
iets groots mag hebben. We hebben speciaal voor jullie, de grootouders dus, het GC
De Melkerij afgehuurd. Daar mogen jullie je op 25 oktober in luxueuze stoelen
neervlijen en genieten van onze show.
Er zijn twee optredens voorzien deze voormiddag. Het is de bedoeling dat je als
grootouder één van deze voorstellingen bij kan wonen. Daarna kan je nog
nagenieten van een drankje in de foyer van de Melkerij.
Om organisatorische redenen hebben we de volgende verdeling al opgemaakt:



Voorstelling A met start om 9.30u: voor de grootouders waarvan het oudste
kleinkind in de A- of de C-klas zit. (1KC: juf Anne R en juf Inez, 1KA: meester
Kenny, 2KA: juf Dorine, 3KA: juf An D.M.)
Voorstelling B met start om 10.45u: voor de grootouders waarvan het oudste
kleinkind in de B-klas zit (1KB: juf Katrien en juf Natalie, 2KB: juf Dominic en
juf Anne V, 3KB: juf Inge)

Alle kleuters doen aan beide voorstellingen mee zodat je zeker al je
kleinkinderen aan het werk kan zien. Indien om bepaalde redenen de aangeduide
voorstelling niet haalbaar is, gelieve dit met de klasleerkracht te bespreken.

Op de volgende pagina vind je meer info over de organisatie.
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Wat?
Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Tijdstip?

Grootouderfeest
Gemeenschapscentrum De Melkerij, Brusselsesteenweg 3A in
Zemst
Woensdag 25 oktober 2017
Uitsluitend voor de grootouders
Voorstelling A met start om 9.30u

Organisatie:
De kleuters worden zoals elke ochtend gewoon op school afgezet tegen ten laatste
8.40u. Van daaruit vertrekken we met de hele kleuterschool richting De Melkerij.





9.00u:
9.30u-10.30:

de deur van De Melkerij gaat open voor de grootouders
de voorstelling A voor de grootouders, waarvan het oudste
kleinkind in de A- of de C-klas zit
10.30u-11.30u: een drankje wordt je aangeboden in de foyer
11.30u:
Jullie worden begeleid naar de inkom van De Melkerij.
Indien je dit wenst kan je je kleinkind dan meenemen naar huis
en er een leuke namiddag van maken.

De kleuters die niet met de grootouders meegaan worden om 12.15u afgehaald door
de ouders aan de inkom van de Melkerij of worden op school afgezet door de
schoolbus na 13.00u
Hopelijk mogen we jullie ontvangen op ons grootouderfeest, dan kunnen jullie zelf
zien hoe we onze nieuwe school bouwen!

De kleuters en het leerkrachtenteam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve dit strookje terug aan de klasleerkracht te bezorgen ten laatste op 9/2/2017
Inschrijvingsformulier grootouderfeest voorstelling A (start 9.30u)
naam of namen van je
kleinkind(eren)……..…………………………………………………………………………..
zal/zullen wel aanwezig/niet aanwezig zijn op het grootouderfeest.
Naam grootouder 1….………………………………………....aanspreektitel:...…………
Naam grootouder 2…………………...….…………………….aanspreektitel:...…………
Naam grootouder 3..……………………………………...…….aanspreektitel:...…………
Naam grootouder 4……….….………………………...……….aanspreektitel:...…………

o Zal/zullen worden afgehaald door de grootouders van voorstelling A
o Zal/zullen worden afgehaald door ouders aan de Melkerij om 12.15u
o Zal/zullen worden afgehaald op school ná 13.00u
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