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Ridderkerk,  12 maart 2018 

 

Beste ouder(s), opa’s en/of oma’s, 

 

Ook dit jaar organiseren we weer een morgen voor opa's en oma's. We willen hen via deze 

brief hartelijk uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de groep(en) bij hun 

kleinkind(eren) op D.V. dinsdag 27 maart. 

 

Het programma voor deze ochtend is als volgt: 

 10.00 - 10.30 uur inloop met koffie. 

 10.35 - 10.55 uur bezoek in de groep (vrije inloop). 

 11.00 - 11.20 uur bezoek in de groep (vrije inloop). 

 11.25 - 11.45 uur bezoek in de groep (vrije inloop). 

 11.45 - 12.15 uur koffie of glaasje fris. 

 

Een aantal zaken nog even op een rijtje: 

 Van te voren opgeven voor opa’s en/of oma’s is ook dit jaar niet meer nodig, alle 

informatie staat al in deze uitnodiging. 

 In de hal van de school hangen plattegronden waar welke lokalen zich bevinden. Ook 

is d.m.v. bordjes naast de deuren duidelijk aangegeven waar elke groep zich bevindt. 

 U kunt in elke groep vrij in- en uitlopen, maar zoals hierboven al is aangegeven 

vinden we het fijn als u in ieder geval een twintig minuten blijft voor u weer naar een 

andere groep gaat. 

 Begint uw achternaam met de letter a t/m k, wilt u dan beginnen met een bezoek in 

de groepen 1-4, begint uw achternaam met de letter l t/m z, wilt u dan beginnen 

met een bezoek in de groepen 5-8, dit i.v.m. een betere verdeling over de 

verschillende groepen. 

 Is het al erg vol als u komt, kijk dan even of het in een andere groep wat minder vol 

is. U kunt het dan gewoon de volgende ronde nog een keer proberen. 

 Wij verwachten u vanaf 10.00 uur, de koffie staat klaar! 

 Zoals reeds vermeld in informatief van 18 september 2015 zijn, als opa’s en oma’s 
niet meer kunnen komen, ze wonen te ver, zijn te oud of leven niet meer, ook ouders, 
een oppas oma en/of opa of een oom en/of tante welkom. Het is verplicht om dit 
dan van te voren via het strookje onderaan deze brief door te geven via uw oudste 
kind. Graag uiterlijk vrijdag 23 maart 

 

Met vriendelijke groet en tot ziens in de groepen,       Het personeel  

 

PS1 Groep 8B is alleen vanaf  de tweede ronde te bezoeken!  De eerste ronde zijn zij nl. 
niet op school. Wilt u hen toch graag de eerste ronde bezoeken dan bent u welkom 
in de gymzaal aan de V.d. Broekstraat 2 te Ridderkerk! 
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PS2 Wij willen u er nogmaals op wijzen dat deze ochtend uitsluitend is bestemd voor 

grootouders, uitgezonderd dus als deze zelf niet (meer) kunnen komen! 

 

 

===================================================================== 

! ! ! UITERLIJK INLEVEREN VRIJDAG 23 MAART ! ! ! 

 

Omdat de opa(‘s) en/of oma(‘s) van …………………………………….. uit groep ……………. 

 

de opa en oma morgen niet (meer) kan/kunnen bezoeken, hoopt iemand anders te komen. 

 

Het betreft: 0 de ouders  0 een oppas oma en/of opa 0 een oom en/of tante 

 

nl. dhr. en/of mw. ……………………………………………………. (naam invullen a.u.b.) 

 


