Beste ouders,
Even al op voorhand een vraagje aan jullie …
Op vrijdag 9 november (dus na de herfstvakantie)
gaan we Sinte Mette zingen.

Indien we dan bij u aan de deur mogen komen zingen,
geeft u dan een seintje op linda@dezonnebergen.be ?
(we komen met 21 kleuters )
Op basis van de verkregen adressen, kan ik dan een route uitstippelen…
(liefst maximum 1 km van de school verwijderd, de Lange Zandstraat
steken we liever niet over wegens de drukte…te gevaarlijk )

Bij regenweer gaan we NIET de straat op, dan ontvang ik
jullie (de mensen die zich voor het huisbezoek hadden opgegeven) om 11u in de klas
(Indien u overdag niet thuis bent of te ver woont en toch iets wenst te geven, bent u nog steeds
welkom in onze klas om 15.00u. Of, als je dat makkelijker vind, kan je met je kleutertje iets
meegeven : zodat hij/zij het kan uitdelen aan de klasgenootjes … je ziet maar ! )

Als u me graag wil helpen met de begeleiding tijdens het Sintemette-zingen, dan
graag een seintje 
Alvast bedankt !
Juf Linda
X

Beste ouders,
Even al op voorhand een vraagje aan jullie …
Op donderdag 9 november (dus na de herfstvakantie)
gaan we Sinte Mette zingen.

Indien we dan bij u aan de deur mogen komen zingen,
geeft u dan een seintje op linda@dezonnebergen.be ?
(we komen met 21 kleuters )
Op basis van de verkregen adressen, kan ik dan een route uitstippelen…
(liefst maximum 1 km van de school verwijderd, de Lange Zandstraat
steken we liever niet over wegens de drukte…te gevaarlijk )

Bij regenweer gaan we NIET de straat op, dan ontvang ik
jullie (de mensen die zich voor het huisbezoek hadden opgegeven) om 11u in de klas
(Indien u overdag niet thuis bent of te ver woont en toch iets wenst te geven, bent u nog steeds
welkom in onze klas om 15.00u. Of, als je dat makkelijker vind, kan je met je kleutertje iets
meegeven : zodat hij/zij het kan uitdelen aan de klasgenootjes … je ziet maar ! )

Als u me graag wil helpen met de begeleiding tijdens het Sintemette-zingen, dan
graag een seintje 
Alvast bedankt !
Juf Linda
X

