
 

 

 

Beste ouders en verantwoordelijken 

Beste leerlingen 

 

De week van 16 t.e.m. 19 december 2019 wordt een “Warme Week” in Kouter 

Kortrijk. Op maandagvoormiddag trakteren we alle leerlingen op warme 

chocomelk, op dinsdag kan iedereen genieten van een heerlijke tas soep op de 

speelplaats en donderdag 19 december 2019 wordt een heel speciale dag. Die dag 

proberen wij de sfeer en de betekenis van Kerstmis op school te brengen.  
 

We willen er een echte “Warme Dag” van maken! 
 

Alle leerlingen worden na het belsignaal ‘s morgens uitgenodigd op de 

kerstbezinning die doorgaat in onze sportzaal. Na de bezinning trekken de leerlingen 

van het 3de en 4de jaar te voet naar een geheime feestlocatie in Kortrijk, onderweg 

kunnen ze genieten van heerlijke soep. 

’s Middags krijgt iedereen een gratis lunch. 

In de namiddag kunnen we de leerlingen verrassen met een film in Kinepolis Kortrijk. 

Dankzij verschillende sponsors kunnen we dit allemaal organiseren. 

Het wordt ongetwijfeld een fantastische warme gezellige week met het hoogtepunt 

op donderdag 19 december! 

Zorg zeker voor een goede jas, stevige stapschoenen, een muts en handschoenen! 

Willen jullie de strook op de achterkant invullen en tegen maandag 16 december 

2019 terug afgeven op school? 

We willen jullie een deugddoende kerstvakantie en een fantastisch nieuw jaar 

wensen. Vrijdag 20 december is een lesvrije dag. Op 21 en 22 december 2019 vind je 

Team Warmste Dag op “Kerst Op ‘t Schouwburg” (zie achterkant van deze brief). 

Vriendelijke groeten     

    

Directie en leerkrachten 

Team “Warmste Dag” 

 



 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 
Donderdag 19 december 2019 …. “Warmste dag”. 

Dit is een verplichte lesdag, dus iedereen wordt op school verwacht! 

Naam: ………………………………………………………  uit klas: …………………………….. 

  gaat na de film in Kinepolis Kortrijk te voet terug mee naar school. 

 wordt na de film opgehaald aan Kinepolis Kortrijk en gaat NIET terug mee 

naar school.  

  mag na de film in Kinepolis Kortrijk zelfstandig naar huis. 

 heeft een Buzzy Pazz (abonnement voor De Lijn) 

    

handtekening ouder(s), verantwoordelijke(n) 

____________________________________________ 


