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Beste ouders,
Door corona hebben we vorig schooljaar het schoolfeest
moeten annuleren. Dit jaar zitten we in dezelfde situatie ….
MAAAAAR ….
We hebben besloten om een mini-versie te laten doorgaan in
de vorm van een vrij podium, een ‘bubbelpodium’ (zie mailing
van vorige week). Dit gaat door enkel en alleen voor de
kinderen. Zo kunnen ze toch nog een beetje ‘feesten’ dit jaar. Stimuleer dus zeker
jullie kinderen om eens hun verborgen talent te tonen. Het wordt een schitterend,
maar veilig, schoolfeest!
We gaan het hele gegeven wel opnemen. De ouders kunnen dan achteraf ook genieten
van het optreden van onze kapoenen.
Wat wel doorgaat is onze tombola! We hebben weer prachtige prijzen : TV LG,
windowwasher Black&Deckers Ibood Roomba, en nog veel meer. De vorm van de lotjes
is dit jaar iets anders. We verkopen de lotjes aan 1 euro per stuk. Hoe meer lotjes
jullie kopen, hoe meer kansen. De persoon die het lotje koopt, noteert zijn eigen
naam op het lotje en de naam van het kind waarvan het lotje gekocht werd. Jullie
kind brengt de lotjes samen met het geld mee naar school.
Alle lotjes gaan samen in 1 doos. De lotjes worden die dag, 4 juni, live getrokken. De
namen van de winnaars verschijnen op onze website en op onze facebookpagina. De
prijzen dienen afgehaald voor 30 juni. Elk kind krijgt maandag 3 lotjes mee om te
verkopen. Lotjes bijbestellen kan altijd via mail bij de klasleerkracht of via een
boodschap in de agenda van jullie kind. Denk ook aan de grootouders, buren en
vrienden! Ook zij verdienen een kans op deze prachtige prijzen.
De drie beste verkopers van de school verdienen op hun beurt ook een leuk prijsje!
Hartelijk dank voor jullie steun en veel succes!!!
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