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kienavond op zaterdag 16 maart om 19u30 

 
Beste  ouders,  
 
De ouderraad organiseert een kienavond op zaterdag 16 maart om 19u30 (deuren gaan 
open om 19u00) in de turnzaal van de school. De ouderraad voorziet waardevolle en 
bruikbare prijzen. Tijdens de pauze is er een gratis kinderkien (tot 12j.) met fantastische 
prijzen! De opbrengst wordt besteed aan verfraaiing van de schoolinfrastructuur. 
 
Alle ouders, de leerlingen die het spel kunnen meespelen en de vele sympathisanten van 
onze school zijn welkom. Kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassene.  

 
U kan uw kaarten in voorverkoop bestellen (zodat u gegarandeerd plaats heeft in de zaal) 
via onderstaand formulier tot en met 11 maart.  
      voor één kleine kaart (= één kaart van drie rijen) betaal je 2,50 euro;  

   voor één middelgrote kaart  (= zes kaarten van drie rijen) betaal je 10 euro;  
   voor één grote kaart (= twaalf kaarten van drie rijen) betaal je 15 euro; 
Luik B met gepast geld afgeven aan de leerkracht ten laatste op 11 maart.  

  
Indien u niet wenst te kienen dan kan u ons steunen voor 2,50€ (via onderstaand formulier).  
 
  
Hartelijk dank voor uw steun! 
 
De ouderraad     (toestemming Stad Genk op 25/01/2013 ref JT/CBS/00159017) 

 

Luik A (bijhouden & inruilen tegen de 
bestelde kaarten aan de kassa)  
 

Naam:________________________________ 
 
Klas van uw kind:_____ 
 
Wij komen met _____ personen kienen en 
wensen deze kaarten te bestellen : 

 
_____ kleine kaarten van 2,50 euro; 
 
_____ middelgrote kaarten van 10 euro; 
 
_____ grote kaarten van 15 euro; 
 
Totaal : ______ euro 
 
Wij komen niet kienen maar steunen de 
ouderraad en kopen ____ steunkaarten van 
2,50€ 

Luik B (met gepast geld afgeven aan de 
leerkracht tot en met 11/03/2013)  
 
Naam:________________________________ 
 
Klas van uw kind:_____ 
 
Wij komen met _____ personen kienen en 
wensen deze kaarten te bestellen : 

 
_____ kleine kaarten van 2,50 euro; 
 
_____ middelgrote kaarten van 10 euro; 
 
_____ grote kaarten van 15 euro; 
 
Totaal : ______ euro 
 
Wij komen niet kienen maar steunen de 
ouderraad en kopen ____ steunkaarten van  
2,50€ 


