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Schilde, mei 2019
Beste ouders,

Het schoolfeest komt nu wel heel dichtbij… Wij hebben met de kinderen al flink
geoefend voor ons dansje.
Nu hebben ze natuurlijk ook nog kledij nodig om te dragen tijdens het optreden. De
meisjes dragen een jeansrokje of jeansbroek, de jongens een jeansshort of
jeansbroek. Als bovenstuk dragen wij een truitje of T-shirt met een smiley erop. Als je
dit niet hebt, breng dan een effen witte T-shirt mee die we in de klas mogen
beschilderen. Wij brengen deze kleren ten laatste mee op donderdag, 23 mei in een
zakje met daarop duidelijk je naam en klas.
Deze kleren worden klaargelegd in de klas van 3A. Daar gaan wij ons zondag 26 mei
ook omkleden. De kinderen worden aan de klas van 3A verwacht net na de pauze om
16u.10. Deze klas zal op slot zijn en gaat pas open als de drie juffen er zijn. Mogen
wij vragen dat de ouders niet mee binnen gaan. We zijn al met zovelen en
onze kinderen kunnen zich alleen aankleden. Wij treden op om 16.35u.
Na het optreden kleden wij ons terug om in 3A en nemen de kinderen hun kleren
mee naar huis.
Voor het geval je het vergeten mocht zijn zal er op de deur van 3A een blad
hangen met daarop het uur dat je in die klas verwacht wordt. Zijn er toch nog
problemen of iets dat je dringend nog aan de juf moet vertellen, dan kan je ons altijd
terugvinden op de speelplaats of op het voetbalveld waar wij rondlopen met een
dienblad en een blauwe schort of in de bierbar.
Verder verwachten wij een schitterend schoolfeest met geweldig mooi weer, iedereen
die goed geluimd is en een stralende glimlach op ieders gezicht.

Met vriendelijke groeten,

De juffen van het derde leerjaar
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