Onderwerp: keuzecursus

Brakel, 12 april 2017

Beste ouder(s)/verzorgers en andere belangstellenden,
Na de meivakantie willen we met de hele school werken aan het project ‘Talenten’. Tijdens dit project
laten we kinderen kennismaken met verschillende talenten. Daar hebben we u voor nodig!
We weten dat kinderen nieuwsgierig zijn naar de wereld om hun heen. Ze zoeken naar dat wat ze leuk
vinden om te doen en vooral waar ze goed in zijn. Het is belangrijk om kinderen kennis te laten maken
met de talenten van anderen.
U als ouder heeft talent! Denk bijvoorbeeld aan uw eigen beroep of hobby. Zou het niet leuk zijn als
kinderen eens bij u een kijkje kunnen nemen? Wellicht is er de mogelijkheid om een groepje kinderen
mee te nemen naar uw werklocatie of u neemt iets mee van uw werk naar school. Andere talenten
zoals schilderen, koken, dansen, muziek maken, zingen, houtbewerken e.d. zijn natuurlijk ook mogelijk
om te laten zien.
Heeft u interesse om hieraan mee te werken? Geef u dan op.
U mag op meerdere data dezelfde cursus geven. Wisselende groepjes kinderen kunnen de cursus
volgen. Het groepje zal maximaal uit 10 kinderen bestaan.
Het is belangrijk dat het strookje uiterlijk op 20 mei 2017 ingeleverd is bij de groepsleerkracht.
U mag het strookje ook ingevuld terugsturen naar luuk@obsbrakel.nl. Zo kunnen we inventariseren
wat nodig is om uw talentencursus te laten slagen.
Hopelijk tot ziens!
Team, D.W. van Dam van Brakelschool.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kruis aan wat van toepassing is:
Wat is uw naam?
Wat is uw talent?
Wat wilt u gaan doen?
Is er een dag bij
waarop u wilt helpen?

Maandagmiddag
15 mei 2017

Dinsdagmiddag
16 mei 2017

Maandagmiddag Dinsdagmiddag
22 mei 2017
23 mei 2017

Tijd talentencursus
Kruis aan


13. 45 tot 14.45

13. 45 tot 14.45

13. 45 tot 14.45

13. 45 tot 14.45

Wat heeft u voor
materiaal nodig?
Locatie
Vervoer
Ik ben te bereiken op:

Binnen
Geen
Tel:
Email:

Op school
Buiten
Auto

Op locatie
Waar?
Fiets

