Beste ouder(s)

Wij nodigen de kinderen, maar ook jullie, met veel plezier uit op onze voorleesavond op
school. Terwijl jullie kinderen genieten van een verhaal kunnen jullie als ouders genieten van
een infosessie rond (voor)lezen en/of een drankje aan de winterbar georganiseerd door de
ouderraad Club 250.
De leerlingen mogen die avond in pyjama met kussen en knuffel naar school komen.
Belangrijk:
? VOOR KLEUTER:
• Je duidt de klas van uw zoon/dochter aan.
• Uw kind gaat in zijn/haar eigen klas luisteren naar 1 verhaal.
18.30 u. - 19.00 u.
• Indien u meerdere kinderen wil inschrijven dient u het formulier meerdere keren in te
vullen.
? VOOR LAGER:
• Je kiest 2 boeken uit de graad waarin uw zoon/dochter zit.
We doen er alles aan om de 2 boekkeuzes aan uw kind te geven, maar kunnen dit niet
garanderen.
• Uw kind krijgt op woensdag 23 november de concrete informatie waar hij/zij moet zijn.
18.30 u. - 19.00 u.: keuzeboek 1
19.00 u. - 19.30 u.: keuzeboek 2
• Indien u meerdere kinderen wil inschrijven dient u het formulier meerdere keren in te
vullen.
? VOOR de OUDERS:
• Infosessie: onze enthousiaste 'boekenmama' Mieke, wil jullie zoektocht naar een gepast
(voorlees)boek ondersteunen, bruikbare tips geven om leesmotivatie bij kinderen aan te
wakkeren en jullie warm maken om samen met uw kind het plezier van het (voor)lezen te
ontdekken.
18.30 u. - 19 u.: infosessie voor ouders met een kleuter
19 u. - 19.30 u.: infosessie voor ouders met een lagere schoolkind
• Winterbar: de ouderraad voorziet voor de ouders een gezellige winterbar om het wachten
te verzachten !
18.30 u. - 20 u.

Inschrijven kan door te klikken op de link op de affiche of de QR-code op de affiche te
scannen.
Iedereen welkom op deze warme, sfeervolle, literaire avond!
Tot dan?

Met vriendelijke groeten
Team SLOS

