Beste ouders,
Ons schoolfeest staat in het teken van ons jaarthema: “In beweging”
Op 7 mei komen we allen samen “Mee(r) in beweging” en we hopen dat jullie veel mensen meebrengen voor
een gezonde uitgestippelde wandeling door het Park van Poeke van ongeveer 3,5 km. In het NEC
(natuureducatief centrum) in Poeke kan je genieten van een drankje en hapje. Voor de mensen met heel
jonge kinderen is er een aangepast parcours waar het rijden met een buggy mogelijk is.
Starten kan tussen 13.30 en 15.00. In de deelnamekaart zijn een aantal hapjes en drankje inbegrepen die vrij
te gebruiken zijn op school of aan het NEC.
Voor de veiligheid vragen we dat alle kinderen jonger dan 12 jaar vergezeld zijn van een volwassene op de
wandeling.
Uiteraard zijn mensen die liever niet wandelen ook welkom op het schoolfeest. Zij kunnen op school genieten
van een hapje en drankje en ev. een kleine wandeling maken in het bos van de school. Hiervoor kan
eveneens een deelnamekaart aangeschaft worden, maar dit is vrijblijvend.
Om 17.00 kunnen groot en klein enkele danspasjes zetten onder de deskundige leiding van een
dansdocente.
Rond 17.30 volgt dan de trekking en uitslag van de quiz in het bos.
Gedurende de ganse namiddag zorgen we voor tal van attracties zodat de kinderen zich die dag volop
kunnen amuseren op en rond de speelplaatsen. Samen met de ganse familie en vele vrienden wordt het een
dag om van te genieten.
Gelieve in te schrijven met onderstaand strookje en de betaling bij voorkeur per overschrijving te doen op
rekeningnummer: BE97 7374 1411 3049
Wil daarbij de mededeling doen: naam (familienaam) + schoolfeest 7 mei
Inschrijven aan voorverkoopprijs en overschrijven kan ten laatste tot 3mei. Wij willen ons immers zo goed
mogelijk organiseren.
De toegangskaarten worden niet vooraf bedeeld maar zullen aan de inkom klaar liggen per ingeschreven
familie.

NAAM:
aantal

KLAS:
totaal

………… Volwassenen en jongeren +12

aan €8

€……..

………… Kinderen lagere school

aan €6

€……..

………… Kleuters

aan €5

€……..

………… Niet-schoolgaande kinderen

gratis

…………

TOTAAL

€……..

Het ganse programma vraagt een goede organisatie en dus enkele helpende handen. Graag doen we een
oproep op bereidwillige medewerkers, ouders en sympathisanten om ons die dag in een beurtsysteem te
ondersteunen. Indien je dit nu reeds kan aangeven, gelieve dan ook het strookje voor medewerking in te
vullen en af te geven. We proberen elk werkmoment voor de helpers te beperken tot ongeveer 2 uur.
Gelieve ook uw voorkeur hiervoor aan te geven. Later verfijnen we de afspraken hier rond nog.
Gelieve de invulstrookjes terug mee te geven met uw kind.
We zeggen nu reeds van harte dank voor alle helpende handen en hopen jullie die dag te mogen begroeten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ouder van/ of grootouder van: -----------------------------------------------------------------------------of ik, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------wil meewerken in een beurtrol aan

bij:

O
O
O
O
O
O
O
O
O

toezicht attractie of spel
koffie en taart
bar
garçon
ijsjes
oliebollenkraam
broodjeskraam
afwas (enkel koffietassen)
stand in het NEC

O
O

1 werkmoment
meerdere werkmomenten
Ik kan helpen gedurende deze momenten:
O tussen 13.00 en 15.00
O tussen 15.00 en 17.00
O tussen 17.00 en 19.00

O
O

klaarzetten op 7 mei vanaf 10.00
opkuis op 7 mei

Graag alle mogelijkheden die je aanspreken aanduiden,
zodat we ons zo goed mogelijk kunnen organiseren.

