Een originele kalender met een crea-werkje van je eigen kind.

Het ideale eindejaarsgeschenk!

Beste ouders,
Op vraag van meerdere ouders werken alle kinderen van de school, van peuter tot zesde leerjaar, momenteel
opnieuw aan een “crea-werkje” dat verwerkt wordt in een gepersonaliseerde jaarkalender van 2022.
De authentieke en alom gekende scheurkalender van “De Druivelaar” wordt speciaal voor de Tuimeling gedrukt
met van ieder kind van onze school een gepersonaliseerde rugkaart.
Zo’n kalender van “De Druivelaar” is 365 dagen plezier.
Iedere dag een blaadje afscheuren met telkens op de achterzijde een weerspreuk, mopje of cartoon is telkens
opnieuw de dag beginnen met een glimlach.

Met als rugkaart een origineel crea-werkje van jouw eigen kind wordt het hélemaal speciaal.
Het ideale eindejaarsgeschenk voor heel de familie.
Een kalender kost slechts 8 euro en uiteraard kan je er zoveel bestellen als je maar wil. (De schoolkas kan er maar
wel bij varen…)
Eentje voor de keuken, de garage, de werkplaats of het bureau. Maar ook oma, opa, peter en bonneke zullen hier
zeker en vast heel blij mee zijn.
Bovenstaand kan je als voorbeeld de kalenders van “Bo” en “Maarten” zien. Dit jaar is de rugplaat wel rood i.p.v.
blauw. (De kalender is 13 cm x 26 cm. )
Jouw zoon of dochter is momenteel nog volop aan het werk om zijn “crea-werkje” tijdig bij de drukker te krijgen.
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Bestellen kan je met de onderstaande link tot en met maandag 6 december 2021. (12.00 uur, middag)
Betalen doe je pas via de periodieke schoolfactuur van januari 2022. (0f je kan kiezen om toch onmiddellijk
te betalen via overschrijving.)
De bestelde kalenders worden op vrijdag 24 december meegegeven met je kind. (Of je kan kiezen om ze af
te halen op het school secretariaat.)
Je kiest kalenders met een originele gepersonaliseerde rugplaat van je eigen kind(eren).
Maar je kan ook kiezen voor een neutrale schoolkalender. (Voor deze kalender koos de crea-juf één
bijzondere rugplaat.)
Wanneer je van meerdere kinderen kalenders wil bestellen moet je per kind afzonderlijk een nieuw
bestelformulier aanmaken. Je kan hiervoor na iedere bestelling doorklikken naar een nieuw bestelformulier.

Klik hier voor het bestelformulier.
Of scan de QR-code voor het bestelformulier.
Of plaats je bestelling via de schoolwebsite www.tuimeling.be .

Vriendelijke groet
het schoolteam
meester Gi

