
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Morgen is het zover: Musée AvB! Als het goed is heeft u  via de klas van uw zoon/dochter al een 
uitnodiging ontvangen maar bij deze een compleet overzicht! We hebben het de afgelopen weken 
volop over Cultureel erfgoed/vroeger gehad. De groepen 5 t/m 8 hebben al een rondleiding door de 
wijk gekregen en alles over Roombeek geleerd. De groepen 1 t/m 4 zijn bij de seinpaal bij het 
fietspad geweest en hebben geleerd dat er vroeger een spoor langs liep. De geschiedenis zó dichtbij! 

Ook zijn er afgelopen week al heel wat kinderen naar de Museumfabriek geweest en ook komende 
week staat dat voor veel groepen op de planning. Natuurlijk kijken en luisteren we niet alleen maar, 
we zijn ook zelf dingen aan het verzamelen en aan het maken. We staan met de hele school volop in 
de ontwerp- en onderzoeksmodus!  

Dit willen we natuurlijk graag met u delen en gelukkig kan en mag dat weer! Met zijn allen gaan we 
in de eerste week van april een museum opbouwen: Musée AvB! Deze is vrijdag 8 en maandag 11 
april te bezoeken in het hoofdgebouw én het bijgebouw. 

We willen u hiervoor van harte uitnodigen. Aangezien het nog niet goed voelt om met zijn allen 
tegelijk in de school te zijn, hebben we besloten de bezoeken te spreiden. Uw kind wil u graag 
rondleiden in het museum en de planning is als volgt:  
 

Tijd Vrijdag 8 april Maandag 11 april 

8.45 5A 4C 
 

9.15 
8B 
 

5B 
 

9.45 
3B 
 

6B 
 

10.15 
7A 
 

6A 
 

10.45 
4A 
 

8A  
 

11.15 
7B 
 6C 

11.45 
3A 
 4B  

Pauze Pauze Pauze 

13.30 
Groepen 2: daarna met 
ouders naar huis. 
 

Groepen 1: daarna 
met ouders naar huis 
 

 
We snappen natuurlijk dat niet iedereen onder schooltijd kan komen, of als u drie kinderen heeft dat 
het erg lastig is om drie keer heen en weer te reizen. Misschien kan er een opa of oma op dit tijdstip 
komen? En als er niemand in de gelegenheid is, blijft uw kind op dit tijdstip in de buurt van zijn of 
haar juf/meester en zullen zij samen het museum bewonderen. U mag uw kind ophalen bij de klas. 
Misschien lukt het u wel om vrijdag 8 april of maandag 11 april even na schooltijd binnen te lopen? 
Dat kan van 14.00 tot 14.45.  



We zouden u willen vragen om bij uw kind in de buurt te blijven als u wordt rondgeleid in dit half 
uur. Zijn jullie uitgekeken? Wilt u dan uw kind weer naar de leerkracht brengen? Zo houden we 
samen het overzicht.   

Tot slot willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om via deze weg geld in te zamelen voor 
de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne via Giro 555. Er zal een spaarpotje staan bij de ingang van 
de deur. Neemt u kleingeld mee? Ook zal er een QR code hangen bij de ingang en op verschillende 
plekken in het museum. Dit mag u zien als een symbolisch bedrag voor de toegang of om het 
werkstuk van uw kind te ‘kopen’. (uiteraard gaat het werk sowieso mee naar huis) We hopen u 
allemaal te zien! 


