Datum: 5 april 2019
Aan: Alle ouders
Betreft: Info schoolfeest

Sint-Lucia ’s got talent

Beste ouders,

Om u te informeren over wat er op ons schoolfeest van zaterdag 11 mei staat te gebeuren,
wordt er in samenwerking met het oudercomité gewerkt aan een brochure. Deze zal na de
paasvakantie bezorgd worden. Aarzel niet om meer brochures te vragen indien je er wil
doorgeven aan vrienden of familie die ook graag naar ons schoolfeest komen. Dit kan via de
klasleerkracht of op het secretariaat.
Voor deze editie kiezen we voor een ‘free podium’ voor onze kinderen van de lagere school.
Op het podium krijgen ze de kans om hun, zeer uiteenlopende, talenten te tonen aan het
grote publiek. We starten om 14u00 met een openingsnummer van onze kleuters. Het
volledige verloop van de optredens zullen jullie krijgen bij aankomst op ons schoolfeest.
Op de achterzijde vinden jullie het inschrijvingsformulier voor onze reeds gekende en
overheerlijke barbecue. Snel inschrijven is de boodschap! Het invulstrookje mag via de
klasleerkracht aan de school bezorgd worden of mag via mail naar secretariaat@st-lucia.be
gestuurd worden.
De flyers die bijgevoegd zijn, kunnen jullie gebruiken om familie, vrienden, buren, … uit te
nodigen. Iedereen is immers welkom om er samen met ons één groot feest van te maken!
Daarnaast heeft vandaag ook elke gezinsoudste een affiche meegekregen. We willen jullie
vragen om deze thuis op een goed zichtbare plaats op te hangen. Op deze manier hopen we
de affiches in het straatbeeld van Oelegem te zien verschijnen.
Tenslotte willen wij meegeven dat de opbrengsten van ons schoolfeest zullen gespaard
worden om in de toekomst nog meer pedagogische en (ver)bouwprojecten in de school
mogelijk te maken.

Tot op ons schoolfeest!

Het schoolteam
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Datum: april 2019
Aan: Alle ouders, grootouders, oud-leerlingen, …
Betreft: Inschrijving BBQ schoolfeest 11 mei 2019
Beste,
Wij zijn in volle voorbereiding om van zaterdag 11 mei een spetterend feest te maken.
Ook dit jaar zal iedereen kunnen genieten van een overheerlijke barbecue. Deze zal
opnieuw volledig verzorgd worden door W&S feestservice.
Onderstaand vinden jullie alvast het bestelformulier voor deze niet te missen barbecue.
Daarnaast is er ook een kindermenu beschikbaar die aan het frietkraam kan afgehaald
worden. Gelieve alles duidelijk in te vullen. Afhankelijk van de bestelling krijg je
bonnetjes die je aan de BBQ/frietkraam afgeeft. Deze bonnetjes liggen op 11 mei voor
jullie klaar aan de kassa. (centraal punt) Wij danken jullie voor een tijdige afhandeling
en voor jullie aanwezigheid.
(bestellen vóór 3 mei 2019)
Geheugensteuntje: noteer hier het bedrag dat je moet overschrijven:
€ …………
op rek.:
iban BE59 7331 2705 0226
Bic KREDBEBB
met vermelding van: naam, ‘bbq schoolfeest 2019’
(vóór 3 mei ’19)
Uur waarop je komt eten:
o 11.45
o 12.30
→ hier afknippen………………………………………………..……………………………………………………….

Voor inschrijving onderstaande strook aan de school bezorgen voor 3 mei. (of mail je
keuze naar secretariaat@st-lucia.be met vermelding van naam, aantal personen en uur)

BESTELLING BBQ:
STEL UW MENU SAMEN
Groenten en broodje
Gemarineerde kipfilet
Kalkoensaté
Chipolata
Hamburger
Zalm in papillot
Kindermenu:
Friet + curryworst
TOTAAL:

AANTAL PRIJS
x
x
x
x
x
x

€5=
€5=
€5=
€3=
€3=
€ 7,50 =

x€5=

TE BETALEN
€
€
€
€
€
€

€
€

Ondergetekende,……………………………………………………………………………………, komt eten
met ……………… (aantal) personen omstreeks

o 11.45 of

o 12.30 (vink

aan)
Handtekening:

datum:

Venusstraat 3 • 2520 Oelegem • tel.: 03/383.10.31 • fax: 03/385.91.27 • info@st-lucia.be • www.st-lucia.be

