
 

 
Lagere School 
Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

Turnhout, 22 maart 2019 
 

SCHOOLFEEST BSD 
zondag 19 mei 2019 
14.00 tot 18.00 uur 

Beste ouders, 
 
Ook dit schooljaar vieren wij ons schoolfeest.  Wij hopen beslist dat u een bezoekje brengt tijdens onze 
opendeurdag, een unieke gelegenheid om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten en kennis te maken met 
onze schoolwerking. 
 
Ouders, leerlingen en leerkrachten slaan de handen in elkaar om u een feestelijk programma aan te bieden in 
het thema “STAP JE MEE? ” 
 vanaf 14.00 uur:  

 optreden van onze leerlingen 
 er zal ook aan de innerlijke mens gedacht worden met een natje en een droogje  

 De opbrengsten van de tombola en van de feestdag komen integraal de werking van onze school ten 
goede. 

 
Onze leerlingen willen zich graag tonen tijdens ons schoolfeest.  Zij zijn fier om hun eigen school aan jullie voor 
te stellen.  Om alle activiteiten voor te bereiden in de verschillende leerjaren, willen wij graag vooraf zicht 
hebben op het aantal aanwezige kinderen op ons schoolfeest. 
 
Gelieve daarom onderstaand strookje via uw kind terug te bezorgen aan de klastitularis. 
 
Wij rekenen tevens op de hulp van vele ouders om onze organisatie vlot te krijgen.  Wie een handje wil 
toesteken, kan zijn/haar medewerking bevestigen door de brief over helpende handen van de ouderraad in te 
vullen. 
 
Wij danken u van harte voor uw gewaardeerde medewerking en hopen u allen te mogen verwelkomen op 
deze feestdag. 
 
 
namens het schoolteam  namens de ouders, 
en de leerlingenraad, 
 
Annemie Daemen       Hilde Van Gool 
directrice  voorzitter ouderraad 
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ............................................................................................. (naam + voornaam kind)  ..................  (klas) 

0 zal aanwezig zijn op ons schoolfeest van 19 mei 2019 

0      zal niet aanwezig zijn op ons schoolfeest van 19 mei 2019 

 
Handtekening ouders, 
 



 .........................................   
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 
 
  


