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Zevenaar, 15 september 2016 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse 
klasseninformatieavond op dinsdag 20 september 2016.  
 
De avond is als volgt samengesteld: 
 
Locatie Kardinaal de Jongstraat : Locatie Bizetstraat : 
  
groep 0-1 19.15 - 20.00uur groep 7 20.15 - 21.00 uur 
groep 2-3 19.15 - 20.00 uur Davinci OB 19.45 - 20.30 uur 
groep 4-5        20.15 - 21.00 uur Davinci MB 19.45 - 20.30 uur 
groep 5-6 20.15 - 21.00 uur Davinci BB 19.45 - 20.30 uur 
    
Vanaf  een kwartier voor aanvang van de presentaties bent u van harte welkom voor 
een kop koffie / thee in de hal van de school.  
De presentaties van de groepsleerkrachten vinden plaats in de eigen klaslokalen  
U kunt nader kennismaken met de groepsleerkrachten van uw kind. Zij willen u deze 
avond in woord en beeld vertellen wat uw kind dit schooljaar  allemaal gaat doen. 
Deze avond is niet bedoeld om met de groepsleerkrachten te praten over de 
vorderingen van uw kind op De Carrousel .  
We begrijpen dat een aantal ouders een keuze zal moeten maken, omdat zij meerdere 
kinderen op school hebben. 
 
Om een indruk te hebben hoeveel ouders wij mogen verwachten, vragen wij u om 
onderstaand strookje uiterlijk maandag 19 september in te leveren bij de 
groepsleerkracht van uw kind. Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdagavond 
20 september. Tot dan ! 
 
Met vriendelijke groeten,  
team De Carrousel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De ouders / verzorgers van : _________________________________________________________ 
 
bezoeken met _______persoon/personen de informatieavond van (aankruisen) 
 
  groep 0-1   Davinci  OB 
  groep 2-3    
  groep 4-5   Davinci MB 
  groep 5-6    
  groep 7   Davinci BB 
 


