
Zomergem-Beke, dinsdag 7 februari 2017 

 

 

 

Oudercontact 
Oud Papierinzameling 
 
Beste ouders 

Op donderdag 23 februari gaat het oudercontact door. Mag ik vragen om 
onderstaand strookje in te vullen en ten laatste volgende week maandag 13 
februari terug af te geven. We bezorgen u dan tijdig het uur van jouw afspraak. 
 
Goed nieuws: binnenkort zamelen we oud papier in om onze schoolkas een 
beetje te spijzen. De container zal de laatste week van maart (week voor de 
paasvakantie) aan de school staan. Verschillende klassen hebben immers een 
project achter de rug rond afval sorteren en de week voordien gaat de 
zwerfvuilactie door. Ik wou dit nu al laten weten zodat jullie al kunnen sparen 
en familie en vrienden op de hoogte brengen! 
  
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, Directie 
 
Ik…………………………………………………………………….. kom graag op oudercontact op 
donderdag 23 februari voor: 
Naam kind …………………………………………………………. Uit klas ……………………………….. 
Naam kind …………………………………………………………. Uit klas ……………………………….. 
Naam kind …………………………………………………………. Uit klas ……………………………….. 
 
Ik ben vrij op volgende momenten 
 
O 15.00u  O 15.30u  O 16.00u  O 16.30u   
 
O 17.00u  O 17.30u  O 18.00u  O 18.30u 
 
Handtekening 
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