Hogwarts School
Voor Hekserij en Tovenarij
Beste Wouter, beste ouders
We zijn erg blij om je te kunnen melden dat je bent aangenomen op de Hogwarts School voor heksen en
tovenaars. School begint op vrijdag 9 november om 18u30. Om detectie door Dreuzels te vermijden
vragen wij u om te verzamelen samen op de collegelaan nummer 36. Zo beperken we samen het aantal
auto’s richting de locatie van de school. Wij vragen om uw aanwezigheid te bevestigen voor Maandag 5
november. De lessen worden beëindigd op zondag 11 november om 15u30. U kunt uw wouter dan weer
komen ophalen op Hogwarts te Grootbroekstraat 46, 3640 Kinrooi – De Welp.
Hierbij geleverd zit een lijst met praktische info en benodigdheden. We kijken er naar uit om u in onze school
te hebben.
Uw toegewijde,
Chill, Baloe, Hathi, Bagheera
Akela & Raksha

(Orde van Merlijn, Eerste klas, Groot tovenaar en heks, Internationale Confederatie van Tovenaars en heksen, ministerie van toverkunst)

(wouters@xaveriusstrita.be)

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Jullie worden vrijdag 9 november stipt om 18u30 verwacht aan het lokaal in perfect uniform.
Op 11 november kunnen jullie ouders jullie terug oppikken aan het weekendhuisje, Grootbroekstraat 46, 3640
Kinrooi – De Welp, om 15u30.
Zoals elk jaar kost het weekend €30. Dit bedrag dient voor 5 november gestort te worden op onderstaand
rekeningnummer vermeld van naam en voornaam. De betaling is tevens de bevestiging van de inschrijving.
“Tom Cammaert”
“BE55 0018 2169 3544”
WAT WE IN ONZE RUGZAK STOPPEN:

*slaapzak *luchtmatras * hoofdkussen * knuffel * pyjama * zaklamp * toiletgerief * pantoffels *
*boek/strips*warme speelkledij die vuil mag worden * voldoende ondergoed en sokken* regenjas*
*reserveschoenen* verkleedkleren *
Extra notie: zorg ervoor dat al de kleding van uw wouter getekend is met naam en/of voornaam.
WAT WE AAN DE LEIDING GEVEN VOOR VERTREK:

*evt. medicatie * kids-ID *
WAT WE NIET MEENEMEN

*snoep * frisdrank * elektronica * geld * slecht humeur*

Wij kijken er naar uit om u op onze school te hebben!

