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WARMSTE WEEK  

 
Hallo mama’s en papa’s  

 

 

We gaan dit jaar opnieuw, de laatste week voor de vakantie,  

op pad om de wereld toch een beetje warmer te maken.  

We werken klasdoorbrekend en gaan telkens met 2 of 3 klassen op bezoek bij 

woonzorgcentra in de buurt. Daar zingen we ook kerstliedjes. 

 

Om dit praktisch te kunnen realiseren rekenen we op u. We hopen op voldoende 

auto’s om ons te vervoeren van en naar de verschillende woonzorgcentra. 

Op de achterzijde staan alle instellingen met hun adres, alsook het tijdstip dat u wordt 

verwacht aan de schoolpoort. Het bezoek zal ongeveer tussen 30 minuten en een uur 

duren. Wij vragen dan ook aan de chauffeurs om meteen daar te blijven. U mag 

uiteraard altijd mee gaan kijken naar de kinderen die optreden. 

 

Als u kan rijden ( of opa, tante, buurvrouw,…) gelieve dan onderstaande strook in te 

vullen en terug af te geven aan de klasleerkracht. 

 

U bent uiteraard ook vrij om een ander klasje dan dat van uw kind te helpen. 

 

 

Alvast dank om er samen met ons een échte warmste week van te maken! 

Het schoolteam 
 
 
 

 

Ik, (groot)ouder van  

 

…………………………………………………………………………...klas………….. 

 

zal op ………………………………………(datum)..................(aantal kinderen) 

 

naar de WZC ………………………………………………………………… (zie lijst) 

 

rijden en daar wachten en de kinderen terug naar school brengen. 
 

 

 

Graag briefjes binnen op donderdag 12/12/2019 
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Lijst van WZC + klassen die daar optreden + uur  van afspraak : 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar maken de verplaatsing met de 

fiets. 

 

• Voor de klassen : 3B - 6B 

De Speelhoeve  

Op maandag 16/12. 

Hier gaan de kinderen te voet heen. 

 

• Voor de klassen : 1A - 3KA - 6A 

Woonzorgcentrum Czagani  

Kapelstraat 64, Ranst 

Op ma 16/12 om 10u aan de schoolpoort. (om 10u30 optreden)  

 

• Voor de klassen : 3KB - 1B - 4B 

Woonzorgcentrum Compostella 

Doolweg 6,  Borsbeek                                   

Op di 17/12 om 9u30 aan de schoolpoort. (om 10u optreden) 

 

• Voor de klassen : 5A - 3A 

Leef vzw 

Herentalsebaan 15, Ranst 

Op woe 18/12 om 9u30 aan de schoolpoort. (om 10u optreden) 

 

• Voor de klassen : 2A - 4A  

Hof ten Dorpe 

Welkomstraat  61,  Wommelgem            

op do 19/12 om 13u30 aan de poort. (om 14u optreden) 

       

• Voor de klassen: 2K - 5B - 2B 

Millegem WZC   

Herentalsebaan  19,  Ranst 

op do 19/12 om 13u30 aan de poort. (om 14u optreden) 

                       


