
(GROOT)OUDER-FEEST 
Eerste kleuterklas 

 
Beste grootouders, beste ouders, 
 
Binnenkort is er weer ons jaarlijks grootouderfeest voor de 
peuterklas en de 1e kleuterklassen. Onze allerkleinste kleuters 
zetten hun beste beentje voor om het jaarthema "Kunst" te brengen 
voor hun lieve ouders en grootouders. Met een mooi verhaal komen 
de kleuters daarmee in aanraking en willen ze dit graag delen met 
jullie.  

 
U wordt uitgenodigd op het GROOT-OUDER-FEEST op dinsdag 24 oktober of donderdag 
26 oktober 2017. Het feest start om 14u30 (deuren openen om 14u00) en het einde is 
voorzien om 16u. Het feest gaat door in de turnzaal van onze Sint-Michielsschool. Na de 
kleutershow (die op beide dagen dezelfde is) nodigen we jullie uit om - zoals elk jaar - nog 
wat gezellig na te praten bij een kop koffie en wat lekkers. 
 
Om onze kids op beide dagen op een even groot en enthousiast publiek te vergasten, vragen 
wij met aandrang om deze regeling aan te houden:  

Ø Zit je kleuter bij juf Lien (K 1 A) of bij juf Leentje(K 1 B), dan vragen we om bij 
voorkeur op dinsdag 24 oktober 2017 het feest bij te wonen 

Ø Zit je kleuter bij juf Claire (K 1 C) of juf Ann en Anneke (K 1 D), dan vragen we om 
bij voorkeur op donderdag 26 oktober 2017 het feest bij te wonen  

 
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om samen met de grootouders de inschrijvingsstrook in te 
vullen. Zoals elk jaar spreken we af dat per kleuter maximum ZES personen komen 
meevieren (4 grootouders + de 2 ouders). De inschrijvingsstroken willen we graag ten laatste 
op woensdag 18 oktober 2017 ontvangen. De toegangskaarten worden met je kleuter 
meegegeven: vergeet niet deze mee te brengen op de dag van het grootouderfeest want ze 
verschaffen je toegang tot een spetterende show. 
 
Het wordt vast en zeker een leuke dag voor jong en oud ! 
Vriendelijke groeten 
De kleuterjuffen, de directie en het Riafonds   
 
 
Dit strookje ingevuld afgeven aan de juf. 
 
Naam van de kleuter: .....................................   Klas: ................ 
 
Wij feesten mee op: O dinsdag 24 oktober 2017 met ........ personen  

   (= ..... ouders & ...... grootouders) 
 

 O donderdag 26 oktober 2017 met ........ personen  
   (= ..... ouders & ...... grootouders) 
 

O wij vragen rekening te houden met een familielid in een rolstoel. 
 
 O graag aankruisen zodat wij hiermee rekening houden voor onze organisatie - zie hoger i.v.m. de te kiezen dag 


