
Kessel-Lo, 14 november 2022

Beste ouder(s)/voogd

Ook wij denken stilaan aan Nieuwjaar.

Naar traditie hoort daar een nieuwjaarsbrief bij die door jullie kind wordt voorgelezen.

We knutselen max. 2 brieven in de klas voor ouder(s), plusouder(s), meter en/of peter.

Voor kinderen die meer brieven wensen, kunnen er extra exemplaren worden besteld aan
€0,50/stuk. Hieraan zal, indien er voldoende tijd is, gewerkt worden in de klas. De extra
brieven die niet klaar zijn in de klas, worden dan thuis afgewerkt.

Gelieve het onderstaande strookje ingevuld te bezorgen ten laatste vrijdag, 18
november 2022 aan de klasleerkracht. De prijs voor deze extra brieven zal verrekend
worden via de eerstvolgende schoolrekening.

Met vriendelijke groet,

Ruben HERCK Team De Mozaïek
Directeur

directie.demozaiek@sgarchipel.be

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: …………………………………………………………………                             Klas: …………

Knutselt:
● brief 1 voor: ……………………………………………..
● brief 2 voor: ……………………………………………..

Bestelt …….. brieven:
● brief 1 voor: ………………………………………………
● brief 2 voor: ………………………………………………
● brief 3 voor: ………………………………………………
● brief 4 voor: ………………………………………………

Handtekening ouder(s)/voogd

……………………………………………….

LOCATIE CONTACT WWW.

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

mailto:geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be
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