
 

Beste ouders,           Genk, 1 februari 2019 

 

We zijn reeds gestart met het thema: "Schitteren als een ster".  

Dit thema wordt nu extra in de verf gezet tijdens onze projectweken die 

gepland zijn van 4 tot en met 15 februari 2019. Tijdens deze projectweken willen 

we jullie, ouders, actief betrekken in onze lessen.   

 

Vandaar dat we jullie van harte uitnodigen om aan een van de onderstaande 

activiteiten deel te nemen.  We hebben geprobeerd om deze activiteiten te 

spreiden over verschillende data in de hoop dat jullie op één daarvan aanwezig 

kunnen zijn. U mag meerder opties aanduiden. Wij maken dan wel een keuze.  

 

1. Donderdag 7 februari 2019:  In de namiddag (13u25 tot 15u00) gaan we 

met de kinderen verder werken aan hun toonmoment waarbij ze in groep 

de voorstelling van hun dier voorbereiden en een collage maken. Hier 

kunnen jullie actief deelnemen door een groepje te begeleiden.  

 

2. Maandag 11 februari 2019: Ook deze namiddag (13u25 tot 15u00) gaan we  

met de kinderen verder werken aan hun toonmoment waarbij ze in groep 

de voorstelling van hun dier voorbereiden en een collage maken. Hier 

kunnen jullie actief deelnemen door een groepje te begeleiden.  

 

3. Donderdag 14 februari 2019: In de namiddag (13u25 tot 15u00) gaan we 

met de kinderen knutselen.  Voor deze activiteit zoeken we creatieve 

ouders die graag een (knutsel)handje komen toesteken.  

 

4. Vrijdag 15 februari 2019: In de voormiddag (10u35 tot 12u00) houden de 

kinderen een toonmoment waarbij ze aan 

 

5.  de ouders willen laten zien wat ze tijdens deze projectweken geleerd 

hebben.  In groep stellen ze dan hun werkjes aan jullie voor.  Hier mogen 

alle ouders die zich kunnen vrijmaken naartoe komen zodat jullie kunnen 

zien wat de kinderen in de afgelopen weken geleerd hebben.  

We hopen jullie tijdens één van deze activiteiten te mogen verwelkomen.  

Tot dan! 

Juf Anja en juf Lora 



 

 

 

 

0  Ik, ouder van ……………………………………………..………………..……………… klas 3… kan op 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

een handje komen helpen.  

 

0  Ik, ouder van ……………………………………………..………………..……………… klas 3… kan niet 

komen helpen.  

 

 


