NIEUWSBRIEF 18 okt.
WIST—JE—DATJES :


We aten op woensdag een banaan.



We hadden deze week een superleuke
sportdag! Dank aan juf Els die alles organiseerde.



Volgende week woensdag 23/10 is er
pedagogische studiedag. De kinderen
mogen die dag thuis blijven. De juffen en
meesters zullen die dag bijscholen over de
nieuwe onderwijsdoorlichting.



Je kan nog steeds inschrijven voor de kinderdisco en de kaas– en wijnavond op 9
november.



Wij zijn op zoek naar nieuwe sponsors,
voor dit schooljaar, zie ommezijde brief.

KALENDER:

23/10: geen school!
23-24-25/10: aanleg nieuwe
kleuterhoek!

NIEUWS
Vorig schooljaar organiseerden we samen met het oudercomité een groot schoolfeest. Met de opbrengst van het feest en de vele giften van de sponsors kunnen we
het één en ander veranderen aan onze speelplaats.
Op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 oktober werken we aan een nieuwe
groenere kleuterhoek op onze speelplaats. Samen met de kleuterleidsters bedachten
we een eigen ontwerp.
De kleuterhoek zal volledig afgesloten kunnen worden zodat de kleuters buiten
kunnen spelen als de speelplaats bezet is door andere kinderen. Rond de afsluiting
komt een groene haag. De ondergrond van de hoek wordt schors.
In de hoek zal een buitenkeuken (zonder modder!) en een houten speeltoestel
staan. Er wordt een klein speelbosje gecreëerd met hazelaar.
Later plaatsen we nog een podium en enkele hutjes waar de kleinsten kunnen in
snoezelen.

Beste kandidaat-sponsor,
Bent u geïnteresseerd om mee te helpen onze schooldromen dit schooljaar
te verwezenlijken?
Wordt u voor € 50 een schooljaar lang ‘Partner van onze school’?
Wij bieden u daarvoor onderstaande return:
 Projectie van uw naam/logo op ons projectiescherm tijdens onze kaasen wijnavond (9/11) en tijdens ons zomerontbijt met wandeltocht (28/6)
 Vermelding met logo op onze onderleggers tijdens de kaas- en wijnavond.
 Vermelding op onze website.
Als dank voor uw sponsoring bieden we u ook graag een bon voor twee
kaarten aan voor onze jaarlijkse wandeltocht (inclusief glas cava) op zondag 28/6. Deze kan in juni ingewisseld worden op het secretariaat.
Of verkiest u de formule van € 100?
Daarbij bieden wij u bovenstaande return, alsook een bon voor twee kaarten
voor het ontbijtbuffet. Deze kan u in juni inwisselen op het secretariaat.
Geïnteresseerd?
Bezorg ons onderstaand inschrijfbriefje terug via uw kind of stuur een mail
naar directie@vbs-avelgem.be met de formule waarvoor u kiest.
U ontvangt daarna per mail de nodige informatie om de sponsoring concreet te maken. Na betaling ontvangt u een fiscaal attest.
______________________________________________________________________
Naam bedrijf:
…………………………………………………………………………………
0 Is bereid om € 50 te sponsoren.
0 Is bereid om € 100 te sponsoren.
Mailadres:
…………………………………..@.............................................................

