
 

 

 

Beste ouders, 

 

Na de zomervakantie starten we met de volgende activiteit nl.  

DE KINDERJAARMARKT OP MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018 om 9.30u. 

 

Alle kinderen mogen hun lievelingsdier tentoonstellen. (Om veiligheidsredenen vragen we 

liefst geen honden mee te brengen!) 

De dieren worden niet naar de school meegenomen maar worden door de ouders 

rechtstreeks naar de Sportpleinstraat op het sportplein gebracht en dit vanaf 8.00 u. 

Elke kooi dient de naam van het kind en het leerjaar te vermelden. 

 

Het opstellen van de kooien en de bewaking gebeurt door leden van het oudercomité. De 

dieren kunnen afgehaald worden tussen 11.15u. en ten allerlaatste om 11.45u. Dieren 

die niet afgehaald worden vòòr 11.45u, worden opzij van het sportterrein gezet. 

Er is dan géén bewaking meer! 

 

ZORG DAT DE DIEREN IN MOOI VERSIERDE STEVIGE KOOIEN  ZITTEN 
 

De kinderen gaan te voet van de school naar de kinderjaarmarkt en  keren tegen 12.00u. 

terug naar de school.  

De kinderen van het tweede en derde leerjaar zullen op de jaarmarkt ook deelnemen aan 

een woordpuzzel rond dieren. De kinderen van het vierde en vijfde leerjaar zullen een 

quiz-zoektocht doen. De kinderen van het zesde leerjaar krijgen van een veearts een 

educatieve rondleiding op de jaarmarkt. 

 

Inschrijven gebeurt door de onderstaande strook, ingevuld, uiterlijk op vrijdag 7 

september aan de klastitularis terug te bezorgen. 

 

Bent u vrij op maandag 10 september, kom dan een kijkje nemen in de Sportpleinstraat. 

De kinderen zullen uw bezoek op prijs stellen. 

 

Ook dit jaar organiseert de feestcommissie van Grembergen opnieuw een snoepjesworp 

voor de kinderen van het basisonderwijs op zondag 9 september 2018 vanop de kiosk 

in de Ganzegavers. 

Alle kinderen kunnen grabbelen naar de pakjes snoep die hen worden toegeworpen door 

de leden van het stadsbestuur en van de feestcommissie. Tevens zullen tussen de zakjes 

snoep nog kleine prijzen verborgen zitten. Alle kinderen worden van harte uitgenodigd 

om deel te nemen aan deze activiteit. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar 

krijgen een affiche om te kleuren en voor het raam te hangen. Een jury zal in het 

kermisweekend door Grembergen rijden op zoek naar de mooiste tekeningen.  



 

 

Ondergetekende ……………………………………………………………………………………………….vader/moeder van 

 

…………………………………………………………………………………………………………, uit het …………………..leerjaar 

 

laat zijn/haar kind deelnemen aan de kinderjaarmarkt op maandag 10 september 2018 

met 

 

volgend(e) lievelingsdieren(en): …………………………………………………………………………………………………(°) 

 

 

° invullen welk dier  Handtekening, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf nu kan je deze en andere brieven terugvinden op de website 


