Op zaterdag 3 maart viert onze school feest!

Wij organiseren samen met het oudercomité een SUPERHELDENFEEST. Onze turnzaal wordt
omgebouwd tot een geweldige feestzaal: een grote dansvloer, podiumelementen, een gezellige
bar, passende belichting en … een échte kinderDJ … niets mag ontbreken op ons KINDERFEEST .
Van 15u tot 18u kan uw kind voor de kostprijs van 5 EURO per kind (popcorn en een drankje
inbegrepen) een topnamiddag beleven. Als ouder kan u – desgewenst - gratis meegenieten. Onze
gelegenheidsbar is ook in de turnzaal voorzien.
Bekijk de flyer in de boekentas van de oudste van elk gezin en aarzel niet … het inschrijfstrookje
vindt u op de tweede pagina van deze brief. Kaarten in voorverkoop tot en met vrijdag 2 maart
2018 (aan de deur betaalt u één euro meer)

Ook op zaterdag 3 maart organiseren wij vanaf 18u een KAAS-EN WIJNAVOND. Wij volgen de
nieuwe trend en voorzien ook passende streekbiertjes.
In onze eetzaal kan u tafelen vanaf 18u (graag tegen 20u ten laatste binnenkomen). U wordt à
volonté bediend aan het buffet. De lekkerste kazen in combinatie met het lekkerste brood komt
op uw bord.
Geen kaasliefhebber? Voor volwassenen die geen kaas lusten, worden vleesschotels aangeboden.
De kinderen krijgen de keuze: kaasbuffet, vleesschotel of een croque uit het vuistje. Voor elk wat
wils.
Bekijk het totale aanbod op de tweede pagina van deze brief en schrijf zeker in tegen 28 februari
2018. Daarna kunnen wij geen inschrijvingen meer aanvaarden.

Schrijf voor de 2 activiteiten apart in. Noteer dus zeker
op de omslagen voor welke activiteit de omslag bestemd is.

__________________________________________________________________________________

SUPERHELDENFEEST
Ouders van …………………………………………… uit klas ……………
Bestellen graag ………… (aantal) kaarten voor het kinderfeest.
Wij voegen gepast geld (……………… euro) toe in een gesloten omslag.
Handtekening:

___________________________________________________________________

KAAS- EN WIJNAVOND
Ouders van ……………………………………………… uit klas …………… bestellen:
………… x kaasbuffet voor volwassenen aan 15 euro

=

………………… euro

………… x vleesschotel voor volwassenen aan 15 euro

=

………………… euro

………… x kaasbuffet voor kinderen aan 9 euro

=

………………… euro

………… x vleesschotel voor kinderen aan 9 euro

=

………………… euro

………… x croque voor kinderen aan 3 euro

=

………………… euro

=

………………… euro

TOTAAL

