
 
 

 

Maandag 12 juni 2017 
 
Kappers knippen tegen kanker 2017 
 
 
Beste ouders 
Beste Leerling 
 

Op zaterdag 24 juni 2017 gaat op de Oude Markt in Leuven de 13de editie van “Kappers knippen tegen 
kanker” door. Het betreft een evenement waarbij kappers, voornamelijk uit het Leuvense, een groots 
openlucht kapsalon voorzien. Volgens de organisatoren zelfs het grootste openlucht kapsalon ter 
wereld! Zoals elk jaar gaat de opbrengst van deze actie integraal naar Kom op tegen kanker.  
Onze school heeft dit evenement vorige jaren ondersteund via de medewerking van de afdeling 
haarzorg. Omdat onze school onze leerlingen ook sociale waarden wil meegeven, zoals in ons 
pedagogisch project omschreven, heeft de afdeling haarzorg ook dit jaar zijn steun toegezegd aan dit 
evenement.  
Het evenement start om 14u00 en loopt tot 22u00. Om de leerlingen tijdens de laatste week van het 
schooljaar zo weinig mogelijk ’s avond te belasten, voorzien we hulp tot 18u00. We voorzien 2 shiften. 
Mogen we vragen de uren zoals onderstaand voorzien te respecteren. Aanwezigheid wordt 
gecontroleerd. Tussen 14u00 en 18u00 is er begeleiding van onze leerkrachten haarzorg. Bij aankomst 
en vertrek dient een leerkracht hiervan op de hoogte gebracht te worden. 
We vragen aan al onze leerlingen dat ze zwarte kledij dragen. Aan de leerlingen van 6 en 7 haarzorg 
wordt gevraagd om snit- en brushingmateriaal mee te brengen. 
        

14 uur tot 16 uur 16 uur tot 18 uur 
3HZ  Emely 

3HZ  Silke 

3HZ  Flabia 

5HZ CHandni 

5HZ Sara  

5HZ Gladys 

5HZ Kristiena 

5HZ Karlijn 

5HZ Juan 

7HZ Myriam 

7HZ  Soraya 

3HZ  Julie                7HZ Trudy 

3HZ  Alizee              7HZ Kristina 

3 HZ  Isabo 

3HZ Lana 

4HZ  Beau 

4 HZ Bryana 

5HZ Annelies 

5HZ Femke 

5HZ Lina 

6HZ Lindsy 

6HZ Kiara 



 
 

 

7HZ  Lori 

 

 

 

 

 
De school wil alvast bij voorbaat de leerlingen danken voor het mee helpen slagen van dit evenement 
en de bijdrage die ze hierdoor kunnen realiseren voor een zo groot mogelijk opbrengst voor Kom op 
tegen kanker. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
T. Proesmans S. Dekocker  Het haarzorgteam 
Directeur Directeur   


