
                                    Beste ouders, grootouders, 

 

Het schoolfeest op zaterdag 25 april is onze laatste activiteit voor dit 

schooljaar. Met de winst van deze activiteit wordt terug materiaal 

aangekocht voor de school, voor uw kinderen.   

 

Om dit feest vlot te laten verlopen zijn heel veel vrijwilligers nodig. 
 

We zijn op zoek naar helpers voor: 
 

- woensdag 22/04  13:30 tot 17:00  opzetten tent + podium + elektriciteit ……. 
 

- vrijdag 24/04    15:00 tot 18:00  zaal, toog  klaarzetten, allerlei         ……. 

   18:00 tot 21:00  zaal, toog  klaarzetten, allerlei         …….  
 

- zaterdag 25/04 15:30 tot 21:00    ober     ……. 

   18:00 tot 24:00      ober     …….. 
 

 15:30 tot 21:00    toog                 …….. 

 18:00 tot 24:00      toog                 …….. 
 

 18:00 tot 22:00      afruimen tafels …….. 
 

- zondag 26/04 09:00 tot 12:00  opruimen    …..... 
 

- maandag 27/04 14:00   afbraak tent     ……. 
 

Kan jij je vrijmaken om een handje toe te steken ? 

Duid met een x aan waarbij & wanneer je eventueel kan helpen. 

Jouw gegevens: 
 

Naam:               …………………………………… Ouder van:      …………………………… 

E-mailadres:     …………………………………… Telefoon:         …………………………… 

 

Bezorg je ons dit briefje ten laatste op maandag 20 april terug aub ?(1e schooldag na paasvakantie) 

 

Alvast bedankt ! 

 

OPROEP TAARTENBAKKERS ! 

 

Vorige jaren hebben een groot aantal ouders, grootouders en sympathisanten van onze school  taart 

gebakken. Dit is telkens een groot succes. We doen ook dit jaar een oproep aan alle koks onder jullie. 

Wie kan voor gebak voor bij de koffie zorgen ? Mocht u dit zelf willen doen of iemand kennen die 

graag een lekkere taart bakt, gelieve dan onderstaand strookje in te vullen.  

U kunt de taart meebrengen als u naar het feest komt of u mag ze ook al vanaf 15:00 op school 

AFGEVEN AAN Tania Vuye (mama Yoric & Esteban) 
 

□   ja, ik zorg voor een taart voor het schoolfeest. 
 

Naam : …………………………………………... 
 

GSM (of tel): ……………………………………. 
 

Ouder/grootouder van : ……………………….. 
 

Soort taart : ……………………………………… 
 

Bezorg je ons dit briefje ten laatste op maandag 20 april terug aub ?(1e schooldag na paasvakantie) 

 

Dank bij voorbaat! 


