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(GROOT) OUDERFEEST VAN ONZE KLEUTERS 

 
Beste grootouders, beste ouders, 

 

Op vrijdag 3 april gaat ons jaarlijks grootouderfeest door. Alle kleuters zullen hun beste beentje voorzetten 

om  jullie een verhaal te vertellen dat past binnen ons jaarthema “Sport en spel, super in je vel”.  

Aangezien alle kleuters zullen deelnemen aan het optreden zal er een voorstelling zijn in de voormiddag en 

eentje in de namiddag. Dit gaat door in de turnzaal van onze Sint-Michielsschool. Jullie worden ook verwend 

met een kop koffie en iets lekkers.  

 

Mogen we jullie vriendelijk vragen om de inschrijvingsstrook in te vullen en terug mee te geven tegen 

maandag 17 februari 2020. Wegens organisatorische redenen kunnen we maximum 4 toegangskaarten per 

gezin aanbieden. Wie naar onze show komt kijken, mogen jullie zelf beslissen. Na de inschrijving zullen deze 

kaarten worden meegegeven aan de oudste kleuter van het gezin. Vergeet niet jullie kaarten mee te brengen 

op 3 april want deze verschaffen jullie toegang tot onze show (geen kaart = geen toegang).  

 

PRAKTISCH:  

VOORSTELLING VOORMIDDAG:   

 deuren gaan open om 8u30. Einde rond 11u15. 

 we vragen om hiervoor in te schrijven als jullie oudste kleuter in K1A/C-K2A-K3A zit  

 

VOORSTELLING NAMIDDAG: 

 deuren gaan open om 13u00. Einde rond 15u30. 

 we vragen om hiervoor in te schrijven als jullie oudste kleuter in K1B/D-K2B-K3B zit  

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

De kleuterjuffen, de directie en het Riafonds  

 

 

Naam van de oudste kleuter van het gezin: ……………………………………………………………… Klas: …………………… 

 

We vragen om in te schrijven voor de VOORMIDDAGVOORSTELLING /NAMIDDAGVOORSTELLING 

 

Wij schrijven in voor de VOORMIDDAGVOORSTELLING   / NAMIDDAGVOORSTELLING 

met …………………….. personen (  □   graag rekening houden met een familielid in een rolstoel) 

SINT-MICHIELSSCHOOL 
Bergstraat 34    9820  Merelbeke 
 09/230 71 88  

 info@sint-michielsschool.be 
www.sint-michielsschool.be 

http://www.sint-michielsschool.be/

