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SCHOOLNIEUWS
VRIJDAG 22 JUNI : SCHOOLFEEST

“Fiesta del SPRONG”
Ook dit schooljaar vieren we ons schoolfeest op vrijdagavond.
Programma: - 17u : start van de barbecue
- 18u : optreden van de kleuters
- 19u : optreden van de leerlingen van de lagere school
- acties ter ondersteuning van Karim Serag El Din
- springkastelen, kraampjes, tombola, …
Op de “Fiësta del Sprong” zullen de deelnemers voor een ongelofelijke all-in prijs van 12
euro kunnen genieten van de uitgebreide barbecue:
voor iedereen: gevarieerde salades (saladbar), pasta- en aardappelsalade,
verschillende sauzen
FORMULE 1:
- BBQ worst, Kipfilet met provençaalse kruiden, Saté op een heerlijke zuiderse
ratatouille
FORMULE 2: HALAL GESLACHT EN GEBAKKEN
- Kippenchipolata, Kipfilet met provençaalse kruiden, Brochette met scampi
KINDERFORMULE(tot 12jaar) voor een kindvriendelijke prijs van € 6.
- Kippenchipolata & kippensaté met ananas (80g)
…………………………………………………………………………………………………….
.
INSCHRIJVEN VIA DEZE STROOK TOT TEN LAATSTE WOENSDAG 20 JUNI!
Te bezorgen met het geld aan de leerkracht van uw zoon of dochter of aan de administratief
medewerker Wannes Machiels (secretariaat)
Mevr./Mr./familie ................................................................................................................
Mama/papa van leerling ........................................................ Klas: .....................................
Schrijft zich in voor de uitgebreide BBQ met:
…. kinderen aan € 6 – kinderformule
…………… euro
…. volwassenen aan € 12 - formule 1
…………… euro
…. volwassenen aan € 12 - formule 2
…………… euro
________________
Totaal
…………… euro

OOK DIT JAAR ZIJN WE
VOOR HET SCHOOLFEEST OP VRIJDAG 22 JUNI
OP ZOEK NAAR …
► Ouders of sympathisanten die ons op het schoolfeest willen helpen.
► Ouders of sympathisanten die alom bekend zijn voor hun bakkunst en die
anderen hiervan willen laten genieten!

Uw hulp is weer van harte welkom!!!
Wij zijn op zoek naar mensen die een vlaai, cake of een andere specialiteit (geen wafels!)
willen bakken, zodat we op het schoolfeest iets heerlijks kunnen aanbieden bij de koffie.

Heeft u interesse?
Vul onderstaand strookje in en bezorg het aan de juffrouw of meester van de
klas.

Hartelijk dank bij voorbaat.
De oudervereniging en het schoolteam.
P.S.: Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de directie (089/560481 82).

Ondergetekende, …………………………………………………….is bereid
een ……….………………… te bakken ter ondersteuning van het
schoolfeest.

