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Klas : P1C (HH) 
Naam : Azghari Sana 

Brugge, 25 juni 2021 

Betreft : Frietfestijn vestiging Heilig Hart 

Beste ouder(s), 

Nog even en we sluiten de schooldeuren voor twee maanden vakantie.   
Woensdag 30 juni is de laatste dag.  Die dag willen we voorbehouden voor de klas zelf.  Want het lijkt ons 
belangrijk dat de kinderen nog afscheid van hun klasgenootjes en de leerkracht kunnen nemen. 

Op dinsdag 29 juni vieren we met de hele school het einde van het schooljaar.  En dat feest willen we toch 
een speciaal accentje geven. 

Daarom hebben wij de frietmobiel uitgenodigd.  Alle kinderen worden verwend met een portie friet en een 
frikandel.  De kinderen moeten die dag dus geen boterhammetjes meebrengen.  Misschien belangrijk maar 
de frikandel bevat geen varkensvlees.   
Indien jouw kind om de een of andere reden niet aan het frietfestijn kan of mag deelnemen, moet je wel zelf 
voor een picknick zorgen. 
De onkosten voor die dag (4,50 euro) worden verrekend in de maandelijkse rekening. 

Op woensdag stoppen de klassen om 11u40.  Er is die dag geen opvang in de Heilig Hartschool.  De opvang in 
de Garenmarkt stopt om 13 uur. Dan begint de vakantie definitief. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en het team



 

 

 
Karel de Goede vzw - Collegestraat 24 – 8310 Assebroek – T 050 37 64 57 – ON 0472.806.011 –  RPR Gent afd. Brugge - www.karel-de–goede.be 

Klas : P1C (HH) 
Naam : Naessens Alex 

Brugge, 25 juni 2021 

Betreft : Frietfestijn vestiging Heilig Hart 

Beste ouder(s), 

Nog even en we sluiten de schooldeuren voor twee maanden vakantie.   
Woensdag 30 juni is de laatste dag.  Die dag willen we voorbehouden voor de klas zelf.  Want het lijkt ons 
belangrijk dat de kinderen nog afscheid van hun klasgenootjes en de leerkracht kunnen nemen. 

Op dinsdag 29 juni vieren we met de hele school het einde van het schooljaar.  En dat feest willen we toch 
een speciaal accentje geven. 

Daarom hebben wij de frietmobiel uitgenodigd.  Alle kinderen worden verwend met een portie friet en een 
frikandel.  De kinderen moeten die dag dus geen boterhammetjes meebrengen.  Misschien belangrijk maar 
de frikandel bevat geen varkensvlees.   
Indien jouw kind om de een of andere reden niet aan het frietfestijn kan of mag deelnemen, moet je wel zelf 
voor een picknick zorgen. 
De onkosten voor die dag (4,50 euro) worden verrekend in de maandelijkse rekening. 

Op woensdag stoppen de klassen om 11u40.  Er is die dag geen opvang in de Heilig Hartschool.  De opvang in 
de Garenmarkt stopt om 13 uur. Dan begint de vakantie definitief. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en het team



 

 

 
Karel de Goede vzw - Collegestraat 24 – 8310 Assebroek – T 050 37 64 57 – ON 0472.806.011 –  RPR Gent afd. Brugge - www.karel-de–goede.be 

Klas : K1D (HH) 
Naam : Cauwels-Van Dycke Arthuur 

Brugge, 25 juni 2021 

Betreft : Frietfestijn vestiging Heilig Hart 

Beste ouder(s), 

Nog even en we sluiten de schooldeuren voor twee maanden vakantie.   
Woensdag 30 juni is de laatste dag.  Die dag willen we voorbehouden voor de klas zelf.  Want het lijkt ons 
belangrijk dat de kinderen nog afscheid van hun klasgenootjes en de leerkracht kunnen nemen. 

Op dinsdag 29 juni vieren we met de hele school het einde van het schooljaar.  En dat feest willen we toch 
een speciaal accentje geven. 

Daarom hebben wij de frietmobiel uitgenodigd.  Alle kinderen worden verwend met een portie friet en een 
frikandel.  De kinderen moeten die dag dus geen boterhammetjes meebrengen.  Misschien belangrijk maar 
de frikandel bevat geen varkensvlees.   
Indien jouw kind om de een of andere reden niet aan het frietfestijn kan of mag deelnemen, moet je wel zelf 
voor een picknick zorgen. 
De onkosten voor die dag (4,50 euro) worden verrekend in de maandelijkse rekening. 

Op woensdag stoppen de klassen om 11u40.  Er is die dag geen opvang in de Heilig Hartschool.  De opvang in 
de Garenmarkt stopt om 13 uur. Dan begint de vakantie definitief. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en het team
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Klas : K2C (HH) 
Naam : Verbrugge Ronan 

Brugge, 25 juni 2021 

Betreft : Frietfestijn vestiging Heilig Hart 

Beste ouder(s), 

Nog even en we sluiten de schooldeuren voor twee maanden vakantie.   
Woensdag 30 juni is de laatste dag.  Die dag willen we voorbehouden voor de klas zelf.  Want het lijkt ons 
belangrijk dat de kinderen nog afscheid van hun klasgenootjes en de leerkracht kunnen nemen. 

Op dinsdag 29 juni vieren we met de hele school het einde van het schooljaar.  En dat feest willen we toch 
een speciaal accentje geven. 

Daarom hebben wij de frietmobiel uitgenodigd.  Alle kinderen worden verwend met een portie friet en een 
frikandel.  De kinderen moeten die dag dus geen boterhammetjes meebrengen.  Misschien belangrijk maar 
de frikandel bevat geen varkensvlees.   
Indien jouw kind om de een of andere reden niet aan het frietfestijn kan of mag deelnemen, moet je wel zelf 
voor een picknick zorgen. 
De onkosten voor die dag (4,50 euro) worden verrekend in de maandelijkse rekening. 

Op woensdag stoppen de klassen om 11u40.  Er is die dag geen opvang in de Heilig Hartschool.  De opvang in 
de Garenmarkt stopt om 13 uur. Dan begint de vakantie definitief. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en het team
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Klas : K3C (HH) 
Naam : Jansen Joeleen 

Brugge, 25 juni 2021 

Betreft : Frietfestijn vestiging Heilig Hart 

Beste ouder(s), 

Nog even en we sluiten de schooldeuren voor twee maanden vakantie.   
Woensdag 30 juni is de laatste dag.  Die dag willen we voorbehouden voor de klas zelf.  Want het lijkt ons 
belangrijk dat de kinderen nog afscheid van hun klasgenootjes en de leerkracht kunnen nemen. 

Op dinsdag 29 juni vieren we met de hele school het einde van het schooljaar.  En dat feest willen we toch 
een speciaal accentje geven. 

Daarom hebben wij de frietmobiel uitgenodigd.  Alle kinderen worden verwend met een portie friet en een 
frikandel.  De kinderen moeten die dag dus geen boterhammetjes meebrengen.  Misschien belangrijk maar 
de frikandel bevat geen varkensvlees.   
Indien jouw kind om de een of andere reden niet aan het frietfestijn kan of mag deelnemen, moet je wel zelf 
voor een picknick zorgen. 
De onkosten voor die dag (4,50 euro) worden verrekend in de maandelijkse rekening. 

Op woensdag stoppen de klassen om 11u40.  Er is die dag geen opvang in de Heilig Hartschool.  De opvang in 
de Garenmarkt stopt om 13 uur. Dan begint de vakantie definitief. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en het team
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Klas : K3D (HH) 
Naam : Cauwels-Van Dycke Nino 

Brugge, 25 juni 2021 

Betreft : Frietfestijn vestiging Heilig Hart 

Beste ouder(s), 

Nog even en we sluiten de schooldeuren voor twee maanden vakantie.   
Woensdag 30 juni is de laatste dag.  Die dag willen we voorbehouden voor de klas zelf.  Want het lijkt ons 
belangrijk dat de kinderen nog afscheid van hun klasgenootjes en de leerkracht kunnen nemen. 

Op dinsdag 29 juni vieren we met de hele school het einde van het schooljaar.  En dat feest willen we toch 
een speciaal accentje geven. 

Daarom hebben wij de frietmobiel uitgenodigd.  Alle kinderen worden verwend met een portie friet en een 
frikandel.  De kinderen moeten die dag dus geen boterhammetjes meebrengen.  Misschien belangrijk maar 
de frikandel bevat geen varkensvlees.   
Indien jouw kind om de een of andere reden niet aan het frietfestijn kan of mag deelnemen, moet je wel zelf 
voor een picknick zorgen. 
De onkosten voor die dag (4,50 euro) worden verrekend in de maandelijkse rekening. 

Op woensdag stoppen de klassen om 11u40.  Er is die dag geen opvang in de Heilig Hartschool.  De opvang in 
de Garenmarkt stopt om 13 uur. Dan begint de vakantie definitief. 

Met vriendelijke groet, 
de directie en het team
 


