
Beste ouder(s) 
 
Zoals eerder vermeld gaan wij van vrijdag 18 mei 2018 van 16.30u  tot zaterdag 19 mei 2018 
tot 18.30u samen met de kinderen nog een leuke avond en dag beleven als start van hun 
Lentefeest/ Feest Vrijzinnige Jeugd. Wij zullen verblijven in de Chirolokalen Fonteintje, 
Leemstraat 39 te Koersel. 
 
 
Hiervoor wordt een bijdrage van €30 gevraagd die u   

o In 3 schijven kan betalen  
o In 1 keer kan betalen  

 
Indien u er voor kiest om in 1 keer te betalen gelieve dit dan te doen voor 30 april 2018 op het 
rekeningnummer BE79 7512 0136 1633 met vermelding van de naam van de leerling. 
 
Indien u verkiest om in 3 schijven te betalen gelieve in februari, maart en april telkens €10 te storten 
op het rekeningnummer  BE79 7512 0136 1633 met vermelding van de naam van de leerling. 
 
U krijgt later nog een briefje met in detail wat de kinderen moeten meebrengen maar,  waar u 
misschien nu al kan voor uitkijken luchtmatras/ veldbed.  
 
Door het beperkte aantal plaatsen in het Casino willen we ook al vragen om te laten weten met 
hoeveel toeschouwers jullie zullen zijn. Zo kunnen wij nagaan of er genoeg plaatsen zijn voor 
iedereen. Als dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt om maar een bepaald aantal toeschouwers toe 
te laten per leerling.  
 
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en liefst zo snel mogelijk terug mee te geven, ten laatste 30 
maart 2018. 
 
Gelieve medische fiche in te vullen en terug te bezorgen aan de leerkracht zedenleer. 
 
Al de briefwisseling in verband met het feest van je kind, kan u ook steeds terug vinden op de 
website van de school bij de klas 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Juf Yana (0485/79.18.64) 

 
 
 
 

Naam leerling: ……………………………………………………………………………………………………… 

Aantal toeschouwers: ……………………… 

 

Handtekening ouder(s)  



 

Medische Fiche: 
 

Gelieve deze medische fiche in te vullen en aan de juf zedenleer terug te bezorgen  

 

Gegevens van de leerling: 
 

Naam en voornaam van het kind: …………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: (ouder(s)/voogd) …………………………………………………. 

 

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

Indien u afwezig bent tijdens de periode van het weekend gelieve dan een 

telefoonnummer te noteren van een andere persoon die bereikbaar is.  

 
Naam + telefoonnummer: ………………………………………………………............ 

 

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

Gegevens van de huisdokter: 

 
 

Naam van de huisarts: ……………………………………………………….............. 

 

Telefoonnummer: ………………………………………………………...................... 

 

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

Heeft uw kind een ziekte of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie,…)  

………………………………………………………...................................................... 

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, bepaalde allergieën)? 

Of eet uw kind vegetarisch? 

 ………………………………………………………..................................................... 

Zijn er andere punten waar de leerkrachten rekening mee moet houden (vlug moe, 

bedwateren, slaapwandelen,…)?  

………………………………………………………...................................................... 

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leerkrachten wil meedelen? 

………………………………………………………...................................................... 

………………………………………………………...................................................... 

………………………………………………………...................................................... 

 


