
Kessel-Lo, 2021 - 2022

Beste ouder(s)/ voogd

Omwille van de veiligheid en hygiënische redenen is aangepaste turnkledij en
turnpantoffels verplicht tijdens de lessen zintuigelijke en motorische ontwikkeling.

We vragen aan de leerlingen om een witte t-shirt van de school te dragen en een
blauwe of zwarte short (liefst zonder zakken).
Het is raadzaam om de turnkledij te merken en regelmatig een wasbeurt te geven.
De aankoop van turnkledij kan via de school. Turnpantoffels brengen de leerlingen
van thuis mee.

De aankoop van turnkledij kan via het onderstaande strookje. Gelieve dit strookje
ingevuld en ondertekend aan de turnleerkracht te bezorgen. De betaling gebeurt via de
schoolfactuur.

Met vriendelijke groet,

Vriendelijke groet

Geert VANDERMEULEN Rafael, Sofie en Diederik
Directeur Leerkrachten L.O.

directiedemozaiek@sgarchipel.be
0499 885531

Mijn zoon/dochter ………………………………………………… van klas ……….. heeft turnkledij nodig.
Gelieve aan te duiden wat je nodig hebt en je kind bezorgt het ingevuld en gehandtekend
strookje terug aan de L.O.-leerkracht. Afrekening gebeurt via de schoolfactuur.

o t-shirt €7
o short €7

Datum: ………………………… Naam + handtekening ouder/voogd:

..……………………………………………………….

LOCATIE CONTACT WWW.
Patroonschapstraat 5 secretariaat.demozaiek@sgarchipel.be demozaiekkessello.be
3010 Kessel-Lo 016 25 28 56

mailto:geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be
http://www.lagereschoolblauwput.be
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