
Mechelen, vrijdag 21 april 2017  

 

Beste ouder(s), 

Het aftellen is begonnen! Nog drie keer slapen en de stage kan eindelijk beginnen. Ik kijk er in ieder 

geval al enorm naar uit. Bovendien hoop ik u maandagavond te mogen ontmoeten!  

Tijdens deze infoavond krijgt u alvast wat meer te weten over de projectweek die op dinsdag 2 

mei start. Het thema van deze leerrijke week luidt als volgt: ‘Voel je goed in je vel!’.  Er is dan 

ook geen betere manier om deze projectweek te starten met ochtendgymnastiek en een gezond 

ontbijt. Uw kind hoeft thuis dus niet te eten ’s ochtends. We melden dit nog in de agenda ter 

herinnering.  

Op vrijdag 5 mei sluiten we onze projectweek af met een klasrestaurant. Hiervoor zouden we graag 

met de leerlingen koken rond de verschillende culturen. Hiervoor kunnen we dan ook wat helpende 

handen gebruiken. Kent u een lekker gerecht uit uw cultuur? Heeft u tijd en wilt u graag komen 

helpen? Kent u iemand, zoals bijvoorbeeld grootouders, nonkels of tantes, broers of zussen,… die 

willen komen helpen? Twijfel dan niet en vul onderstaand strookje in.  

Aangezien we iedereen de kans willen geven om te komen helpen, voorzien we ‘hulp-shiften’. U mag 

gerust meerdere opties aanduiden (opgelet: we verwachten u dan ook tijdens alle aangeduide 

shiften).  

 

  08.30 uur - 10.30 uur 

  10.30 uur - 12.00 uur 

  12.00 uur - 14.00 uur  

Alvast enorm bedankt voor de hulp!  

Groetjes,  

Juf Stephanie (3A), juf Ilke (3B) en juf Mieke (3C) 

__________________________________________________________________________________ 

Ik, ouder van ……………………………………………………………………………………….., uit 3A / 3B / 3C wil graag 

komen helpen op vrijdag 5 mei, kies (eventueel) voor volgend gerecht 

.................................................... uit volgende cultuur.......................................................................... 

en kies voor volgende shift(en):  

o 08.30 uur - 10.30 uur 

o 10.30 uur - 12.00 uur 

o 12.00 uur - 14.00 uur  

U mag op het uur, dat u aangeduid hebt, naar de refter komen. Hier zullen de voorbereidingen 

plaatsvinden. 

o Ik kom niet helpen, maar heb wel een idee voor een lekker gerecht: 

.................................................  


