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Beste ouders,          De smurfjes 

 

 

Onze kleuters leven zich  nog volop uit in het verhaal “Nieuwsgierig 

Lotje”. 

Neem eens een kijkje op onze facebook pagina , VBS 

Broederschool Genk-centrum. Daar zie je leuke heksen, 

knutselwerkjes,  schrijfoefeningen, spelletjes… Kortom leuke foto’s 

over ons thema. 

 

Graag willen we jullie al laten weten dat we in de week van  20 november 2017 tot 24 november 

2017 werken rond het thema “ZIEK ZIJN”. 

Als iemand  uit de medische wereld zich geroepen voelt om een bezoekje te brengen in onze klas,  

altijd welkom.(Gelieve dit even tijdig met de juffen te bespreken) 

Heb je nog leuke boekjes, verkleedkleren van dokter, verpleegster of ziekenhuis, verbanden 

enz…die je kan missen?  Het is altijd leuk om onze doktershoek mee aan te vullen.  

 

De oudste kleuters van onze klas (geboren in 2012) mogen ook een bezoekje brengen aan het 

Ziekenhuis “ZOL” in Genk. 

Dit zal doorgaan op dinsdag 28 november 2017 in de voormiddag (8u40-12u15). 

Hiervoor hebben wij mama’s, papa’s, oma’s, opa’s…. nodig om ons te brengen en om kwart voor 

12 weer op te halen. Wil of kan jij rijden? Wil je onderstaand briefje invullen en maandag 13 

november terug aan de juf geven? 

 

De oudste kleuters mogen die dag een knuffel meebrengen om te verzorgen in het ziekenhuis. 

 

Vriendelijke groeten,  

 

juf  Ilse en Juf Gita 

 

 

 

Ik, ondergetekende, mama/papa/oma/opa/… van …………………………………………… 

(= naam kind)  

 

O  JA, ik kan rijden naar het ziekenhuis, zowel brengen als ophalen. 

 

O  JA ik kan de kleuters brengen.  

 

O  JA ik kan de kleuters ophalen. 

 

O  NEE ik kan niet rijden. 
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