Schoolfeest 26 mei 2018 : Er was eens…
Roeselare, 17 april 2018
Beste Ouders,

Ons jaarlijks schoolfeest nadert supersnel. We hopen dat zaterdag 26 mei al een tijdje in jullie
agenda staat. Dit jaar gaan we op tocht: te voet of met de fiets.
De wandelaars worden met de bus 5 km ver gedropt, de fietsers maken een lus van 15 km.
We vragen jullie om deze affiche aan het raam uit te hangen.
Graag nog enkele belangrijke zaken:
o Voor beide tochten is het nodig om vooraf in te schrijven. Deelnemen voor kinderen kost €
2,50 en voor volwassenen € 4. Er zijn twee “stops” voorzien (met een hapje en een drankje).
o Het thema sprookjes nodigt zeker uit om verkleed naar ons feest te komen, voor de kinderen,
maar zeker ook voor de volwassenen.
o Na de tochten (15u30) gaat het feest verder op het schooldomein en kan je genieten op ons
terras… De kinderen kunnen zich op school verder uitleven met tal van spelletjes of
workshops in het thema ‘sprookjes’. Met een speelkaart kunnen de kinderen hieraan
deelnemen. De speelkaarten (€ 4) worden op de dag zelf verkocht.
o Voor deze editie verzorgt onze oudervereniging ‘Vleugels’ opnieuw een grandioze BBQ.
 Kindermenu: € 6 (sprookjeshamburger en een ijsje).
 Volwassenmenu: € 12 (voorgerecht, uitgebreide BBQ met groentenbuffet en brood).
Voor de BBQ moet je vooraf ingeschreven zijn ! Dit ten laatste tegen woensdag 16 mei 2018!
o Voor betalingen in voorverkoop (tochtkaarten en BBQ) vragen wij dit te doen:
 via het schoolsecretariaat. Gebruik het ingevuld strookje en steek gepast geld in
gesloten omslag met vermelding van de naam van uw kleuter/leerling.
 overschrijven kan ook op nr BE71 3850 5172 1069 (pas op: dit is niet hetzelfde
nummer als op de maandfactuur). Zorg ervoor dat de mededeling overeenkomt met
gegevens op het inschrijfstrookje (strookje ook afgeven op secretariaat).
Wij hopen dat ook dit jaar heel veel kinderen, ouders en sympathisanten aanwezig zullen zijn. Samen
met een stralende zon beloven wij u een aangename middag op ons schoolfeest.
Met vriendelijke groeten namens het ganse schoolteam,
Ignace Degryse, directeur.
P.S. Alle toegang tot het schoolfeest gebeurt via de Merelstraat !
Een deel van de parking zal voorbehouden zijn voor het stallen van de fietsen.
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