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Turnhout, 15 maart ‘19 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 
Betreft: Opvoeding rond seksualiteit 
 
Wij nodigen u vriendelijk uit om het toneelspel over “seksuele opvoeding” samen met uw kind te willen bijwonen op  

 

donderdag 04 april om 18.30 uur 

 
Kinderen worden steeds jonger puber. Dus hebben ze al op jongere leeftijd recht op informatie over seksualiteit. 
Bovendien worden ze dagelijks in de media geconfronteerd met seksuele beelden, die niet altijd de informatie geven die 
wij willen dat ze op die leeftijd krijgen.  Farce Cancan heeft hierover een toneelspel gecreëerd: “Bert, de kusser”. 
 
Deze voorstelling is een goede start voor de lessen rond seksuele opvoeding in het 6

de
 leerjaar. Het mooie aan deze 

voorstelling is dat u als ouder samen met uw kind op weg gaat in de opvoeding rond seksualiteit. Na de voorstelling is er 
gelegenheid om na te praten bij een drankje. Er zullen ook een aantal boeken rond seksualiteit tentoongesteld worden. 
 
Aangezien we dit een zeer belangrijk onderdeel van de opvoeding vinden, biedt de ouderraad deze avond volledig gratis 
aan.   
 
De ouderraad, leerkrachten en directie hopen u samen met uw kind op deze belangrijke avond te mogen verwelkomen. 
 
Vooraleer de voorstelling begint, willen we u graag de kans geven om samen met uw kind een familieportret te laten 
maken door een deskundige fotograaf. Dit kadert in ons project “Wereldklassen”. Uiteraard krijgt u nadien het portret 
gratis. Het is een unieke gelegenheid om hiervan gebruik te maken. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Ria Ooms 
Hans Vanhemelryck Hilde Van Gool Annemie Daemen 
leerkrachten 6

de
 lj.                        voorzitter ouderraad directrice 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam leerling: ........................................................................................................................  uit klas  ....................  

O   komt met 1 / 2 (*) ouder(s) naar de voorlichtingsavond. 

O   zal wel/niet (*) een foto laten nemen 

 

Handtekening                                                                                                                                     (*) schrappen wat niet past 



 
[Adres bestemmeling] [datum]

 
 


