
VRIJE BASISSCHOOL                                                             

DE ZONNEBLOEM                                                         

OUDE DIESTSESTRAAT 4  

3473 WAANRODE    

tel. + fax 016/77 72 67 

e-mail : directiewaanrode@gmail.com     

 

 

 

 

 

Naam en voornaam van de leerling :………………………………..........................………… 

 

Groep …………. 

 

was afwezig op …………………………………………………. 

 

was afwezig van ……………………… tot ……………………. 

 

Reden : ....................................................……………………………………….. 

  

            ................................................…………………………………………… 

 

 

Ander  bijgevoegd document ter staving van de afwezigheid : ……………………………. 

 

Handtekening van de ouder(s) 

 
* Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 
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