Schoolfeest VBS Eke
18 maart 2018
Sneukelzoektocht

Beste ouders,

Graag nodigen wij u uit op ons jaarlijks schoolfeest, dit jaar wordt het
iets helemaal anders: een sneukelzoektocht.
Vanaf 13u30 tot 14u30 verwachten we jullie voor de start van de
sneukelzoektocht. We hebben 2 routes voorzien: een korte van 3 km
voor de allerkleinsten en een iets langere van 5 km. Tijdens de
zoektocht krijgt u enkele hapjes en een drankje aangeboden. Als
extraatje tijdens de zoektocht zullen er ook QR codes zijn met
verschillende leuke opdrachten en weetjes. Dus als je op voorhand
een gratis QR scanner app op je smartphone kan installeren, wordt de
zoektocht extra leuk. Maar ook zonder kan je perfect de zoektocht tot
een goed einde brengen en kans maken op een mooie prijs!
Terug op school kunnen jullie genieten van nog meer lekkers en
gezellig napraten bij een drankje. De kinderen kunnen ondertussen
eendjes vangen, blikken gooien, prijzen winnen met het draairad of
eventjes bekomen van de wandeling in 1 van onze film-klassen.
Wij rekenen graag weer op de steun van vele helpende handen. Op
het inschrijvingsformulier kan u zich als helper en/of
pannenkoekenbakker opgeven. Alvast een dikke merci!
Inschrijvingen graag ten laatste op 7 maart meegeven naar school!

Tot op het schoolfeest!
Directie, leerkrachten en ouderraad VBS Eke
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DAGPROGRAMMA

10:00-12:00

Opendeurdag met cafetaria & animatie

Vanaf 13:30

Doorlopend hapjes en tapjes op school & animatie
voor de kinderen

13:30-14:30

Vertrek sneukelzoektochten, drankje & hapjes
inbegrepen

17:00

Prijsuitreiking
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Inschrijvingsformulier SNEUKELZOEKTOCHT
Graag met gepast geld in een gesloten omslag met vermelding naam
kind & klas.
Naam:

Klas:

Korte wandelroute (3km)
Aantal deelnemers:

____ x 5€ = ____ €

Lange wandelroute (5km)
Aantal deelnemers:

____ x 7€ = ____ €

TOTAAL
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____ €

HELPERS
Ja, ik geef me graag op als helper op het schoolfeest.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Naam: _____________________________________________
Email: _____________________________________________
GSM: ______________________________________________
o Bar: toog of bediening of afwas *
13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00
o Cafetaria: bediening of afwas*
13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00
o Eetstandje:
12:30-14:30
14:30-16:30
16:30-18:00
o Toezicht spel (springkasteel, visspel, draairad, blikkenspel,
zaklopen)*
13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00
*voorkeur omcirkelen, wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee maar we rekenen
graag op uw flexibiliteit
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PANNENKOEKENBAKKER
Ja, ik bak graag een stapeltje pannenkoeken voor op het
schoolfeest.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Naam: _____________________________________________
Email: _____________________________________________
GSM: ______________________________________________
o Ik breng ongeveer ____ aantal pannenkoeken mee
o Ik breng ze op 18 maart mee naar school
Tijdens de opendeurdag (10:00-12:00)
Voor de sneukelzoektocht (13:30-14:30)
Graag in de eetzaal afgeven en servies naamtekenen met naam kind
& klas, zodat we het kunnen terug bezorgen.
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