Beste ouders,
We nodigen jullie samen met de kinderen, je familie en vrienden van harte uit op
‘Kerst op school’ op vrijdag 15 december 2017. Iedereen is welkom!
We voorzien een kerstmarkt met speeldorp, veel hapjes en tapjes en een gezellig optreden
van de groep ‘Azdamme’.
Geef je de kinderen een zaklamp mee naar ‘Kerst op school’? Deze zal best goed van pas komen.
De schoolgaande kinderen (kleuters en kinderen van de lagere school) schrijven vooraf in en
schaffen zich een voordelige kinderkaart aan. Zo kan de kerstman zijn cadeautjes bestellen.
In de kaart is zowel een lekker hapje (frietjes en frikandel of pannenkoeken) als een spelletje en een leuk
cadeautje inbegrepen. Een kinderkaart kost €5 en kan op school aangekocht worden d.m.v.
onderstaand strookje dat aan de juf of meester kan afgegeven worden tot woensdag 12
december. Gelieve bij het inschrijven van kinderen die hier niet op school zitten de leeftijd van de
kinderen te vermelden.
De kaarten kunnen afgerekend worden door geld cash mee te geven bij het inschrijfstrookje of door
enkel het inschrijfstrookje mee te geven en het geld te storten op rekening BE97 7374 1411 3049 van
Taborschool Lotenhulle.
Omdat het die avond wel druk kan zijn, zouden enkele helpende handen meer dan welkom zijn. Door in
verschillende shiften te werken proberen we iedereen de kans te geven ook te genieten van deze leuke
avond.
Gelieve het bovenste strookje in te vullen en met je kind mee te geven indien je een handje wil
toesteken.
Ook op vrijdagnamiddag en donderdag na schooltijd kunnen we bij de voorbereidende werken helpers
gebruiken.
___________________________________________________________________________________
Ik, mama/papa/oma/opa van …………………………………………………………………………… kan een
handje helpen op donderdag 14 december bij:
O de voorbereiding van 16.30 tot 18.30
_________________________________________________________________________________
Ik, mama/papa/oma/opa van …………………………………………………………………………… kan een
handje helpen op vrijdag 15 december bij:
O
O
O
O
O

de voorbereiding vanaf 13.15 uur tot 15.00
de voorbereiding van 15.00 tot 18.00
van 18.00 tot 20.00
van 20.00 tot 22.00
van 22.00 tot 23.00

Het liefst help ik bij – de verkoop van frieten – de verkoop van pannenkoeken - de bar – de verkoopstand
- de jeneverbar – de koffiebar – als garçon(alleen binnen) - ophalen leeggoed - de afwas – de
drankkaarten – de spelenmarkt – het klaarzetten – …. (graag alle mogelijke taken aanduiden aub.)
___________________________________________________________________________________
Naam leerling(en): ………………………………………………………...........................................................
uit klas(sen) ………………………………………………………………………………………………...............
wenst ………………………… kinderkaarten voor kerst op school en betaalt hierbij …….. euro.
O ik betaal cash (meegeven met het invulstrookje)
O ik betaal per overschrijving
(Bestelling kaarten kan ook via het secretariaat van de school. (051/68 94 87) of
kathleenlotenhulle@taborscholen.be) Gelieve altijd de klas/leeftijd van de kinderen te vermelden.

