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Brugge, 17 juni 2021 

Beste ouder(s), 

Het einde van het schooljaar is alweer heel dichtbij. 
Voor jullie kind niet alleen het einde van het schooljaar maar ook het einde van zijn/haar kleuterjaren. 
Een moment om niet zomaar voorbij te laten gaan. 

Op maandag 28 juni is er op school, voor alle 3de kleuters een afscheidsfeestje waarop de kleuterdiploma’s uitgereikt 
worden. Dit gaat door op in de binnentuin en start om 14.30u.  

Om alles veilig en volgens de opgelegde maatregelen te laten verlopen, vragen we u om volgende richtlijnen strikt op te 
volgen.  

 Wij kunnen maximum 2 personen per kleuter toelaten in de binnentuin. Gelieve onderstaand strookje hiervoor 
in te vullen.  

 Een mondmasker is verplicht.  
 Bij het binnenkomen ontsmet u uw handen.  
 Er wordt u een bubbel toegewezen om in te gaan staan gedurende het afscheidsmoment.  

 

Nu al hartelijk dank om u aan alle maatregelen te willen houden. 

Wie dit wenst kan intekenen om achteraf een bezoekje te brengen aan het eerste leerjaar. Gelieve hiervoor 
onderstaand strookje in te vullen. U krijgt dan een tijdstip toegewezen waarop u even kunt binnenpiepen in de 
bijtjesklas van juf Hilde en in de Jip en Jannekesklas van juf Barbara.  

Volgende week wordt er ook een bezoekje aan het eerste leerjaar gepland voor uw eersteklassertje in spé. 
 
Ook wij hadden het graag anders gezien, maar proberen er zo het beste van te maken voor onze kinderen. Want dat 
hebben ze meer dan verdiend.  
 
Het kleuterteam en directeur Martine 
 

 

UITREIKING DIPLOMA 3de KLEUTER HH – MAANDAG 28 JUNI 2021 
 
 
De ouders van …………………….………………………………… zullen aanwezig zijn op de diploma uitreiking  met …………. personen.  
 
 
Wij wensen wel / niet even te ‘koekeloeren’ in het eerste leerjaar.  


