Beste leerlingen en ouders
Eindelijk is het zover!! We kunnen opnieuw een leuke activiteit aanbieden voor alle leerlingen van de
lagere school! Op zondag 24 april 2022 organiseert de oudervereniging de hobbynamiddag. Zet deze
datum alvast in je agenda!
Alle kinderen van de lagere school kunnen onder begeleiding van ouders en vrijwilligers weer
gezellig een namiddag komen knutselen. Als bijdrage in de onkosten vragen we 5 EUR per kind
(pannenkoek tijdens de pauze inbegrepen). We beginnen die dag om 13.30u en eindigen om 17.00u.
Elk kind kan aan twee activiteiten deelnemen. We vragen om 3 keuzes door te geven. Zo kan uw
kind, indien er een activiteit volzet is, toch twee hobby’s uitoefenen die hij of zij leuk vindt.
Uw kind verneemt tijdig welke activiteiten hij of zij kan
uitoefenen en welke materialen daarvoor nodig zijn. We
benadrukken dat het belangrijk is dat uw kind het nodige
materiaal bijheeft. Heeft u vragen, mag u ons hierover altijd
contacteren, want het is zeker niet nodig om dure aankopen
te doen! Voorbeeldjes kunnen de kinderen terugvinden aan
het raam van de lerarenkamer en je zal ook foto’s terugvinden
op het infobord aan de straat.

Op onze website www.ovimpuls.be/hobbynamiddag.html vindt u ook de foto’s van de verschillende
activiteiten en een overzicht van de benodigdheden.
Inschrijven kan door bijgevoegd formulier in te vullen en dit, samen met 5 EUR, ten laatste op
vrijdag 1 april aan de school terug te bezorgen. Zorg ervoor dat je kind zeker tijdig inschrijft! Anders
kunnen we niet garanderen dat je kind zijn of haar gekozen hobby kan uitoefenen! Noteer zeker de
naam van je kind op de enveloppe van de centjes!
Tenslotte laten we alvast weten dat we die namiddag doorlopend onze gezellige cafetaria in de
turnzaal of op de speelplaats openhouden waar we heerlijke verse pannenkoeken serveren!
Voor kleine broer of zus voorzien we ook de nodige animatie!
Heel graag tot dan!
Met creatieve groeten,
De oudervereniging
Ouderverening GVBS Impuls
Kloosterstraat 7 – 2243 PULLE

hobbynamiddag@ovimpuls.be
www.ovimpuls.be
www.facebook.com/oudervereningimpuls

Naam: ………………………………………………………..
Klas: ……………………………………………………………

Hobby

Eerste keuze

Tweede keuze

Derde keuze

Snoeptaart

0

0

0

Bloemschikken

0

0

0

Lentekriebels

0

0

0

Uiltjes weven

0

0

0

Flipperkast

0

0

0

Pimp je eigen tas!

0

0

0

Pennenzakken

0

0

0

Ontwerp je eigen T-shirt,
hoodie, pet, …

0

0

0

Oorbelletjes en
sleutelhanger

0

0

0
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