Beste ouders,
We turnen 2X PER WEEK in onze sportzaal.
Namelijk ELKE WOENSDAG op het
allereerste lesuur, nl om 8.30u- 9.20u.
gelieve uw kind dan ook tijdig naar de klas te brengen,
zodat hij/zij dan zeker op school is VOOR HALF 9(dus voor de bel gaat !)
U mag dan uw kleuter afzetten in mijn klas zodat de schooltas in de gang kan worden gezet, uw
kleuter zijn pantoffels kan aandoen(zelfstandig !) en nog eens kan gaat plassen, zodat we goed op
tijd in de rij staan voor juf Anneke en ons turnuurtje optimaal kunnen benutten !



Ook op DONDERDAG turnen we, na de middag (het laatste lesuur) We doen ons best om tijdig in
de rij te staan om 15.25u, maar soms zal dit niet lukken.
Gelieve er ook op te letten dat uw kleuter op deze dagen makkelijk zittende kledij en ZELF aan
en uit te trekken (+ vast te doen !) schoeisel aanheeft dan..

gelieve op de turndagen uw kind geen juwelen aan te doen !
Deze kunnen kwetsuren veroorzaken bij uw kind of een vriendje van de klas.
Alvast van harte bedankt
voor jullie bereidwillige medewerking !
juf Linda en juf Anneke
x
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