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Beste ouders,  

 

 

Gewoon omdat we het leuk vinden, willen we een graag een slaapfeest organiseren bij ons op school (er is geen verplichting om 

hieraan deel te nemen)  

Hieronder kan je enkele praktische afspraken vinden. 

 

DATUM: Dinsdag 8 mei 2018 

 

UUR: We verwelkomen de kinderen om 18u in de turnzaal 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN DINSDAGAVOND: 

o We verwachten dat de kinderen reeds thuis een douche nemen en in pyjama naar school komen. 

o Jullie brengen een rugzak mee met kleren voor woensdag (kleren die de kleuter zelfstandig kan aandoen). Voorzie ook 

een stuk fruit + drankje voor de woensdag. 

o Wie nog een pamper nodig heeft, gelieve deze ook mee te geven (gelieve de juf hiervan op voorhand op de hoogte te 

brengen) 

o We eten allemaal samen nog een hotdog 

SLAAPGRIEF: 

o Matras of bedje (wordt op dinsdag door de ouders opgezet) 

o Slaapzak of deken 

o Knuffel (gelieve dit te beperken tot 2 knuffels)  

o Tandenborstel en tandpasta 

 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN OP DINSDAGAVOND:  
o Pyjamafeest  

o Film bekijken  

o Verhaaltje voorlezen  

WOENSDAG 

o Er wordt een ontbijt voorzien  

o De kinderen kunnen om 11u40 afgehaald worden in de turnzaal. De ouders ruimen zelf de slaapplek van de kinderen 

op. 

 

Voor het eten zal 2€ aangerekend worden op de factuur van mei. 

 

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug mee te geven tegen  

donderdag 3 mei 2018!  

Bedankt! 

 

 

Slaapgroetjes,  

Juf Elien, Juf Anna, Meester Maarten en Juf Sofie.  
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Graag willen we nog even benadrukken dat het slaapfeest geen verplichting is. Zowel jullie als jullie kleuter moeten zich 100% 

goed voelen bij het blijven slapen op school. Wanneer jullie kleuter ervoor kiest om deel te nemen aan het slaapfeest, blijft 

hij/zij tot woensdagmiddag op school.  

 

 

 
 

 

 

INDIENEN TEGEN DONDERDAG 3 MEI 2018 

 

 

De ouders van …...........................................................K2A/K2B laten weten dat  

o Hun zoon/ dochter NIET zal deelnemen aan het slaapfeest 

o Hun zoon/ dochter zal deelnemen aan het slaapfeest 

Op woensdag 

o Wordt onze zoon/dochter opgehaald om 11u40 

o Blijft onze zoon/dochter in de studie  

o Gaat onze zoon/dochter mee naar de Vlerk (materiaal zal opgehaald worden op   .................. ) 

 


