
 

 
 
 
 
 
 
Beste ouders,  
 
 
Het nieuwe PlePlo-jaar is weer met glans van start gegaan. Het was fantastisch om alle 
gekende maar ook alle nieuwe gezichten te zien op de PlePlo. We kennen uw kind 
ondertussen al, maar graag zouden we ook u leren kennen.
 
Daarom organiseren we dit jaar een 
PlePlo. Dit jaar is er weer een grote groep nieuwe leiding, om hiermee kennis te maken 
nodigen we alle ouders uit zodat wij ons kunnen voorstellen en u daarna ook ineens vragen 
kan stellen.  
De leidingsploeg zal zich op een ludieke wijze voorstellen en overlopen wat er dit jaar voor 
hun afdeling op het programma staat, hierna is er een momentje dat u even met de leiding
kan babbelen en eventueel even napraten met een 
 
Mocht u op bovenstaande datum echt niet aanwezig kunnen zijn, komt de afdelingsleiding 
van uw kind zeker op bezoek bij u thuis
leidingsploeg. 
 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om ons voor te stellen!
 
Hopelijk tot dan! 

 
 

De Leidingsploeg 
 

27 September 2014

jaar is weer met glans van start gegaan. Het was fantastisch om alle 
gekende maar ook alle nieuwe gezichten te zien op de PlePlo. We kennen uw kind 
ondertussen al, maar graag zouden we ook u leren kennen. 

Daarom organiseren we dit jaar een ouderavond op vrijdag 24 oktober
Dit jaar is er weer een grote groep nieuwe leiding, om hiermee kennis te maken 

dat wij ons kunnen voorstellen en u daarna ook ineens vragen 

De leidingsploeg zal zich op een ludieke wijze voorstellen en overlopen wat er dit jaar voor 
hun afdeling op het programma staat, hierna is er een momentje dat u even met de leiding
kan babbelen en eventueel even napraten met een drankje. 

Mocht u op bovenstaande datum echt niet aanwezig kunnen zijn, komt de afdelingsleiding 
op bezoek bij u thuis, zodat u ook kennis kan maken met onze toffe 

jullie allemaal te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om ons voor te stellen!

September 2014 

jaar is weer met glans van start gegaan. Het was fantastisch om alle 
gekende maar ook alle nieuwe gezichten te zien op de PlePlo. We kennen uw kind 

24 oktober, om 20u op de 
Dit jaar is er weer een grote groep nieuwe leiding, om hiermee kennis te maken 

dat wij ons kunnen voorstellen en u daarna ook ineens vragen 

De leidingsploeg zal zich op een ludieke wijze voorstellen en overlopen wat er dit jaar voor 
hun afdeling op het programma staat, hierna is er een momentje dat u even met de leiding  

Mocht u op bovenstaande datum echt niet aanwezig kunnen zijn, komt de afdelingsleiding 
, zodat u ook kennis kan maken met onze toffe 

jullie allemaal te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit om ons voor te stellen! 


