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Brief 

 
 

  
          Kessel-Lo, 15 juni 2020 

 
Beste ouder(s)/ voogd  

De coronacrisis is op sommige vlakken ook een eyeopener gebleken. Zo kreeg je 
een unieke kans om meer tijd met je kind(eren) door te brengen en omgekeerd.  

SOS-kinderdorpen, een organisatie die zich inzet voor een wereld waarin ieder 
kind kan opgroeien met de liefde van een familie, wil je met het Regenboog Pact 
aanmoedigen om dat ook na corona te blijven doen. 

Dit initiatief wordt binnenkort gepromoot met een single van Ronny Mosuse. Bij 
die single hoort ook een videoclip. Voor die videoclip zocht SOS-kinderdorpen, 
een school met een leuke speelplaats.  

Daarom willen een aantal leerkrachten dinsdag een filmpje maken om dit 
initiatief te steunen. Het resultaat zal later ook te bewonderen zijn op onze 
website e.d. 

We hebben echter wel jouw toestemming nodig om je kind te mogen filmen. 
Gelieve onderstaand strookje morgen ingevuld te bezorgen aan de 
klasleerkracht.  

 

Vriendelijke groet 
 
Geert VANDERMEULEN                            Team De Mozaïek 
Directeur               

            
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be              
0499 885531 
 
 
Ik ………………………………………………………………... ouder/voogd van 
……………………………………………… uit klas …………… geef wel/geen 
toestemming dat mijn kind  gefilmd wordt tijdens deze activiteit. 
 
(*schrappen wat niet past) 
 
Datum: …………………………  Handtekening: …………………..……………..… 
 

             TOESTEMMING FILMEN  
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