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Agenda
15.30 uur:
		
16.00 uur:

		
		
		 directies.
Start veiling oude
16.15 uur:
		 schoolspullen.
moment om nog te
16.45 uur:
schilderen of krijten in de
		

VRIJDAG
8 MAART
2019

lege lokalen.
		
Er zal wat te eten en te drinken zijn.
De aanmaak voor de kinderen is gratis,
het drinken en eten voor de volwassenen is
50 cent per consumptie. Het geld gaat naar
speelmaterialen voor de kinderen van de

Oude locatie
De Looch 3-5
Meer informatie?

Bezoek dan de website
van

vrije inloop, schilderen,
krijten in de lege lokalen
Sluitingswoordje, sleutels
inleveren en “Start van de
sloop” door gemeente en

de school.

Parkschool.

Beste (oud)leerlingen, leerkrachten,
pedagogisch medewerkers, ouders,
verzorgers, omwonenden en andere
geïnteresseerden van de De Voorho
f,
De Wegwijzer en de SKV.
Na 45 jaar gaat de oude locatie
sluiten en gaan we eindelijk verhuize
n naar
De Parkschool. Dit gaan we niet zom
aar aan ons voorbij laten gaan…
Meerdere generaties hebben hier
op school gezeten. Heel wat kindere
n,
ouders en personeel hebben hier ron
dgelopen. Wellicht wilt u afscheid
nemen
en oud leerlingen, pedagogisch med
ewerkers of leerkrachten ontmoete
n...
Om die reden organiseren wij een
sluitingsfeestje!
Op vrijdag 8 maart tussen 15:30
en 17:00 uur bent u van harte uitg
enodigd!
Het is een vrije inloop, maar mis de
sloop en veiling niet! Er is een hap
je en
een drankje, er kan geschilderd wor
den in de lege lokalen én er kunnen
foto’s
meegenomen worden om herinnering
en op te halen met elkaar.
We willen u twee zaken vragen:
1. Bij binnenkomst vragen we u een
foto op te hangen van een dierbare
herinnering van deze locatie van 10,
20, 30 of 40 jaar geleden. Op die
manier ontstaat er een Wall of fam
e.
2. De kinderen dragen symbolisch
een helm, een bouwhelm of oordop
pen en
oude kleding voor het verven/krijten
.

Namens De Voorhof, De Wegwijze
r en

SKV tot 8 maart!

Deel deze uitnodiging
onder oud leerlingen,
ouders, personeel!

