Geachte ouders,
Omdat oma’s en opa’s zich zo gelukkig en blij voelen in de nabijheid van
hun kleinkinderen, nodigen we hen allen heel vriendelijk uit tot het
grootouderfeest.
Samen met het oudercomité ontvangen we oma en opa, mammie en
pappie, meme en pepe, …

Woensdag 14 november 2018 om 8u30
Op woensdag 14 november nodigen we alle grootouders uit op school.
We verwelkomen hen met een rijk gevulde ontbijttafel. Samen met
jullie peuter/kleuter kan je gezellig, in een ontspannen sfeer genieten van
een lekker ontbijtje. Jullie zitten allen samen aan tafel.
Na het tafelmoment verwachten de kleuters hun oma en opa, mammie en
pappie, pepe en meme, …. in de turnzaal om samen naar een
momentopname van jullie peuter/kleuter te kijken.
Mogen we vragen, geachte ouders, deze uitnodiging aan de grootouders
te bezorgen en hen, in naam van de kleuters en in onze naam, uit te
nodigen tot dit festijn?
Dank u voor uw medewerking,
Juf Sofie, juf Katrien, juf Axelle, juf Griet, juf Jana, juf Marian en de
oudervereniging.

Om een vlotte organisatie te verzekeren, vragen we u onderstaande
inschrijvingsstrook op school af te geven.
We wensen het volgende te weten tegen maandag 5 november
2018.
Naam kleuter: ………………………………………………

Klas: …………

Er zullen (aantal) ……………………… opa’s en ……………………… oma’s
aanwezig zijn op het grootouderfeest van woensdag 14
november.

Aantal grootouders voor wie een kaartje gemaakt wordt tegen
vrijdag 26 oktober.
Naam kleuter: ………………………………………………… Klas:
…………………………
Voor het maken van een wenskaart (enkel voor de eigen grootouders)
vragen we u:
Aan mama’s kant
Aan papa’s kant

1 opa of 1 oma
(koppel)
1 opa of 1 oma
(koppel)

OF
OF

1 opa of 1 oma (alleen
of gescheiden)
1 opa of 1 oma (alleen
of gescheiden)

(het juiste omcirkelen a.u.b.)

Hierbij vragen we de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s die door ons of in onze opdracht
worden gemaakt.
De (groot)ouders van ……………………………………………………………………… duiden
hieronder duidelijk hun keuze aan voor het nemen van foto’s.
Mogen er foto’s genomen worden van de grootouders?

Ja

neen

Mogen deze foto’s gepubliceerd worden op de schoolwebsite?

Ja

neen

Mogen deze foto’s gepubliceerd worden op de
facebookpagina van de oudervereniging?

Ja

neen

