
	  

	  

10 maart 2016 
 
Voorbereiding Open Campus voor leerlingen Dans van 2A 

  
Beste ouder, beste leerling   

  
Zaterdag 16 april vindt de Open Campus plaats. Op deze opendeurdag tonen de leerlingen 
van de optie dans hun kunsten in een heuse dansvoortelling. Om extra de puntjes op de i te 
zetten zijn er vrijdag 15 april tot en met het zevende lesuur dansrepetities en een generale 
repetitie gepland in de sporthal van Campus Redingenhof.  
 
De leerlingen van 2A zijn dan nog op GWP. We willen graag dat zij hun dansrepetities 
kunnen bijwonen, zodat het een geweldige show wordt. Bovendien hebben de leerlingen zelf 
aangegeven graag bij deze repetities aanwezig te willen zijn.  
 
Dit betekent echter dat zij eerder van hun GWP zullen moeten terugkeren. Namelijk vrijdag 
15 april na het ontbijt. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Helaas is er geen 
tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Voor de betreffende leerlingen zullen we een 
lunchpakket voorzien.  
 
Voor het vervoer naar Leuven vraag ik uw hulp. Het zou namelijk fijn zijn mochten ouders 
zich bereid tonen de leerlingen te gaan halen op het BLOSO-domein en hen naar school te 
brengen. Als u wilt rijden, gelieve uw emailadres en telefoonnummer te noteren zodat ik 
contact met u kan opnemen om verdere afspraken hierover te maken.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het strookje in te vullen en tegen 21 maart in te leveren bij mevrouw 
Klaassen of in haar bakje in de leraarskamer van de eerste graad te deponeren? Onze 
excuses voor het ongemak. Als u nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met 
mevrouw Klaassen op te nemen (0479 65 23 96). Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
S. Dekocker   T. Proesmans       G. Klaassen  
Directeur    Directeur     Dans 

  
  
Ondergetekende,___________________________________________________________ 
 
Ouder van, _______________________________________________________________ 
 
geeft zijn/haar* dochter toestemming de GWP vrijdagvoormiddag te verlaten. En draagt zelf 
de verantwoordelijkheid voor het vervoer naar Leuven. Ondergetekende gaat akkoord met 
het feit dat er geen financiële tegemoetkoming mogelijk is.  
 
Ondergetekende kan wel/niet (schrappen wat niet past) van het BLOSO-domein naar school 

rijden en kan ______________(aantal) medeleerlingen meenemen. 

 
 
Naam_______________________________________ Handtekening__________________ 
 
emailadres: ________________________________________________________________ 
 
telefoonnummer: ____________________________________________________________ 


