
 
 

                 Moorsele, 7 oktober 2019 
 

Beste mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… 
 

Voorlezen, dat is puur genieten en leesplezier doorgeven aan jong en oud. 
 

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het teken van 
'voorleesrituelen'. Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk 
fragment voor de schoolbel luidt, een gedicht bij het begin van de dag, …  

Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om. 
 

Graag willen wij aan alle kinderen van onze school bewijzen hoe leuk en ontspannend 

het kan zijn om voorgelezen te worden. Dit alles wordt nog gezelliger als we hierbij 
ook de (groot)ouders kunnen betrekken. Wie weet ben jij ook wel gek op (voor)lezen 
en ben je bereid om hier enkele kinderen van te laten meegenieten. 
 

Op vrijdagnamiddag 22 november 2019 (van 13.15 uur tot 15 uur) organiseren 
we voor alle leerlingen van het lager drie voorleesmomentjes (telkens 15 min.). 
De ene keer zullen ze een spannend verhaal te horen krijgen, de andere keer 
misschien wel een vergeten sprookje, prachtige gedichten of ... 
 

Wil jij en/of één van de grootouders ook graag komen voorlezen? 
De bedoeling is dat je tijdens deze voorleesnamiddag drie keer hetzelfde 
verhaal/sprookje/gedicht/... voorleest aan ongeveer 10 leerlingen.  

Gelieve bij interesse onderstaand strookje in te vullen en terug mee te geven 
tegen vrijdag 11 oktober 2019. Als we alle strookjes binnen hebben, nemen we 
opnieuw contact op met jullie om verder af te spreken (o.a. in verband met de 

verhaalkeuze). 
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
Leerkrachten en directie 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………. Klas ………….. 
 

Ik …………………………………………………………mama/papa/oma/opa/…………… wil graag komen 
voorlezen op vrijdagnamiddag 22 november 2019 van 13.15 uur tot 15 uur. 
 

□ Ik verkies voor te lezen aan de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. 

□ Ik verkies voor te lezen aan de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar. 

□ Ik verkies voor te lezen aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. 

□ Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde leeftijdsgroep. 

 

         Handtekening. 
 

 

(□: aankruisen wat past a.u.b.)       


