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Zemst, 4 juni 2019
Beste ouders,
Op zondag 23 juni staat ons jaarlijks schoolfeest geprogrammeerd. Thema dit jaar is:
“ WEG van WIELEN ”
De volgende weken zullen we samen met de kinderen de nodige voorbereidingen treffen om van die dag
een leuk en deugddoend gebeuren te maken voor iedereen.
Traditiegetrouw vragen wij ook aan de ouders of ze ons hierbij een handje willen helpen. Zo vragen we dit
jaar aan de ouders van de lagere school (om geen overaanbod te hebben) om een taart te bakken. Liefst
een eenvoudige en vlot te versnijden taart. Dit loopt reeds jaren uitstekend en brengt ook een aardige stuiver
in ons ‘schoollaatje’.
Verder vragen wij ook aan iedereen de nodige steun bij tap- en opdientaken. Onder het motto “samen
genieten en het werk verdelen”, hebben we bewust de werkbeurten kort gehouden. Zo is er zeker geen
enkele ouder die héél de tijd op het schoolfeest moét werken. Keerzijde is wel dat we wat meer vrijwilligers
nodig hebben. We geloven rotsvast dat dit geen probleem kan zijn. We hebben ook op woensdagavond
een aantal papa’s nodig om het podium te plaatsen.
Ben je bereid een deeltje van de taken op jou te nemen, bezorg dan snel onderstaand invulstrookje. Je
krijgt dan één van de komende dagen nog verdere gegevens.
Hierbij krijg je per gezin ook vijf tombolakaarten. Het is NIET de bedoeling deze deur aan deur te gaan
verkopen.
Doel van deze kaarten is enkel ouders, familie, vrienden en buren van Zemst en erbuiten de kans te geven
onze school te steunen.
Graag ten laatste op 20 juni het juiste bedrag of de kaarten terug aan de juf/meester bezorgen. Wie dit wenst
kan natuurlijk altijd kaarten bijvragen aan de juf/meester.

 De verrekening van deze activiteit zal NIET op de periodieke rekening geplaatst worden.
Gelieve derhalve aan de leerkracht te BETALEN.
Alvast van harte dank.
het feestcomité
meester Gi
Graag strookje SNEL aan de leerkracht terugbezorgen, ten laatste op woensdag 12 juni 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------schrappen wat niet past, aanvullen wat past

......................................................................... ouder van ............................... klas : ....... is bereid om
a) . . . . . taart(en) te bezorgen
b) te komen helpen op :
O woensdag 19 juni vanaf 19 uur – podium met stelling + grote & kleine tent plaatsen
O zaterdag 22 juni vanaf 9.30 uur - klaarzetten
O zondag 23 juni vanaf 9 uur – klaarzetten (o.a. ook nog twee tenten plaatsen)
O zondag 23 juni vanaf 13.30 uur tot 16 uur : voorkeur (tappen, opdienen, afruimen, afwassen)
O zondag 23 juni vanaf 16 uur tot 18.30 uur : voorkeur (tappen, opdienen, afruimen, afwassen)
O zondagavond 23 juni vanaf 19 uur : opruimen
O maandagmorgen 24 juni vanaf 8.30 uur : opruimen en opkuisen

