Torhout, 6 december ’19

BETREFT: naamtekenen van materiaal

Beste ouders
Wij merken op, dat er heel veel materiaal van onze kinderen achterblijft op school.
(speelplaats, gang, kapstok, …)
Omdat dit materiaal vaak niet voorzien is van een naam, geraakt het amper nog bij de
eigenaar ervan.
Concreet betekent dit dat er nogal wat koekendoosjes en fruitdoosjes, maar ook truien,
jassen, handschoenen, rugzakken, … achtergelaten worden op school.
Vanaf heden gaan we de koeken- en fruitdoosjes op een andere manier verzamelen. Zo
hopen we dat uw zoon of dochter deze dus terug meebrengen naar huis.
Maar wij vragen u nog eens met aandrang om alle kledij, doosjes en ander materiaal dat uw
kind meebrengt naar school, zoveel mogelijk te voorzien van hun naam.

Hartelijk dank voor uw inspanningen hieromtrent.

Alle verloren voorwerpen worden bijgehouden in het secretariaat. U kan hier terecht van maandag
tem donderdag.

Vriendelijke groeten
Déborah Schotte
Directie

het schoolteam

Basisschool Eureka
Rijselstraat 110
8820 Torhout
050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be
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