
  

              

 

 

 

 

 

Merelbeke, 25 februari 2019 

Geachte ouders, 

Beste meisjes en jongens, 

 

Betreft: ontmoeting met een jeugdauteur in de gemeentelijke bibliotheek te Merelbeke.  

 

Zoals jullie reeds hadden vernomen gaan wij op dinsdag 12 maart e.k. met de klas op 

bezoek naar de bibliotheek van Merelbeke. Wij hebben daar een ontmoeting met de 

jeugdauteur Kolet Janssens. 

Wij worden daar verwacht rond 9.45 u. En het bezoek zal afgelopen zijn rond 11 u.  

Wij zouden de verplaatsing graag maken met de fiets, hopende dat de weersomstandigheden 

gunstig zullen zijn. Daarom zouden wij willen beroep doen op enkele bereidwillige 

(groot)ouders om ons te helpen bij de verplaatsing. Wij zouden vertrekken op school om 

9.20 u. We keren terug naar school om 11 u.  

Uiteraard is het nodig dat de fietsen in orde zijn. Gelieve dus de fiets van zoon- of 

dochterlief nog eens na te kijken en - indien nodig - wat “zuurstof en smeersel” te geven.  

We gaan ook allen ons fluohesje aandoen en wie een fietshelm heeft, zet die gerust op!  

We vragen hen die ons willen helpen de verplaatsing te maken, onderstaand strookje in te 

vullen en terug aan de juf of de meester te bezorgen. Daarna worden dan blijvende 

afspraken gemaakt (via de schoolagenda).  

Wij wensen nu reeds de behulpzame (groot)ouders te bedanken en kijken al uit naar deze 

beslist interessante “ontmoeting”. 

 

Met beleefde groeten, 

 

juf Lynn, juf Anne-Laure en meester Aurèle. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ondergetekende,…..………………………………………………………………………, 

(groot)ouder van ……………………………………………………………… uit L5……,  

wil op 12 maart 2019 helpen bij de verplaatsing naar de gemeentelijke bibliotheek en terug 

naar school, en kan: 

o meefietsen naar de bibliotheek en dus om 9.20 u. op school aanwezig zijn, 

o terugfietsen naar school en dus om 11 u. aanwezig zijn aan de bibliotheek, 

o jammer genoeg niet meefietsen. 
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