
 

                    

                      

 

                                

                                                                               
          Wuustwezel, 11 september 2019 

Beste ouders, 

 

Ondertussen zijn de eerste 2 weken bijna voorbij… we zijn goed gestart met lieve, leuke kinderen 

en een enthousiast team. Vrijdag genieten we van een toffe SPRING-ER-EENS-UIT-DAG!  

 

 

Nog enkele belangrijke mededelingen:  

- We nodigen jullie van harte uit op onze infoavond op dinsdag 24 september 2019 om 19.30 

uur. Einde is voorzien rond 21.30u. Die avond wordt het uurrooster van uw kind toegelicht 

en wordt er dieper ingegaan op de school- en klaswerking. Enkele dagen vooraf krijgt u 

een notitieblad mee waarop u algemene vragen kan noteren, die we zullen opnemen in 

onze informatieavond. 

Gelieve het onderstaande strookje in te vullen en voor het einde van deze week terug aan 

de klasjuf te bezorgen. Dankjewel! 

 

- Bij de zwemdata zijn er nog enkele kleine wijzigingen gebeurd. Hieronder vindt u de juiste:  

 

 Donderdag  12 september : zwemmen in het zwembad van Zundert 

voor de groep van juf Hanne G, juf Tamara, juf Ellen B, juf Margo en 

juf Julie V. 

 

 Vrijdag 13 september: zwemmen in het zwembad van Kalmthout 

voor de groep van juf Hanne S, juf Jessie en juf Carmen. 

 

 Donderdag  19 september : zwemmen in het zwembad van Zundert 

voor de groep van juf Hanne G, juf Tamara, juf Ellen B, juf Margo en 

juf Julie V. 

 

 Donderdag  26 september : zwemmen in het zwembad van Zundert 

voor de groep van juf Hanne G, juf Tamara, juf Ellen B, juf Margo en 

juf Julie V. 

 

 Vrijdag 27 september: zwemmen in het zwembad van Kalmthout 

voor de groep van juf Ann, juf Lief en juf Dorien. 

 

 

- Vrijdag 4 oktober: Lokale verlofdag. Een dagje vrijaf voor alle leerlingen en leerkrachten. 

 

Groetjes, T9-team 

           

Ga zeker ook eens een kijkje nemen op onze website: www.berkenbeek.be  

 

 

Wij, de ouders van  ………………………………. komen met …………. personen naar de infoavond 

op dinsdag 24 september om 19. 30 uur. 

            Handtekening 
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