
 

Beste (groot)ouder,  sympathisant,   

 

Met de oudervereniging organiseren we enkele malen per jaar 

 een activiteit, waarvan de winst gebruikt wordt om didactisch  

materiaal aan te kopen voor de school, uitstappen te bekostigen  

en pedagogische projecten uit te werken.  Alle opbrengsten  

komen dus ook uw kind ten goede.  

 

Voor onze wafelbak op zaterdag 12 december 2015  zoeken we helpende handen/bakkers  
 

□ van 02.00 tot 05.00 uur  □ inpakken        

□ van 05.00 tot 09.00 uur  □ bakken  /  □ inpakken   

□ van 09.00 tot 13.00 uur  □ bakken  /  □ inpakken   

□ van 13.00 tot 17.00 uur  □ bakken  /  □ inpakken    

□  van 17.00 tot +/- 21.00 uur  □ bakken en/of inpakken en opruimen 
 

Je kan een ‘x’ zetten  wanneer je eventueel kan helpen en wat je voorkeur geniet. 
 

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

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

Je kan dit briefje terug meegeven via de klasleerkracht of je keuze doorsturen naar   

vanassche-thorree@skynet.be     (graag tegen donderdag 4 december 2015) 

Mocht je in laatste instantie toch belet zijn, gelieve zo snel mogelijk Marleen Thorree te verwittigen op 

0478/57 66 83  

Alvast bedankt ! 
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