Schoolfeest VBS Eke
26 mei 2019

Ten voordele van de aankoop van laptops
voor de leerlingen
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Beste ouders,

Graag nodigen wij u uit op ons jaarlijks schoolfeest, met dit jaar als thema ‘Stap
je mee’. De kinderen trakteren jullie op een mooie dansvoorstelling in thema.
Vanaf 11u openen we de deuren voor het aperitief. De kinderen kunnen alvast
genieten van de gewoonlijke randanimatie zoals het draairad, de visput en nog
enkele verrassingen.
Daarna kan in 2 shiften genoten worden van een heerlijke pastamaaltijd: u kan
kiezen tussen een traditionele spaghetti bolognese, een lekkere spagetti
carbonara, voor de visliefhebbers tagliatelli met scampi’s of een vegetarische
penne arabiata.
Vanaf 14u30 kan u genieten van de show van de kinderen.
En wie van al deze activiteiten dorst of honger heeft gekregen, kan genieten van
een warm of koud drankje, al dan niet vergezeld van een verwenbordje of een
lekker handgeschept ijsje. Later in de namiddag voorzien we ook hotdogs.
Er zullen ook verschillende prijzen te winnen zijn met onze wedstrijd ‘Pimp je
schoen’, onze fotowedstrijd en de tombola… Wie weet wint u ook een prijs?
Wij rekenen graag weer op de steun van vele helpende handen! Op het
inschrijvingsformulier kan u zich als helper opgeven (en wij bedanken u hiervoor
met een speciaal helperstarief voor de pasta plus gratis drankje). Alvast een
dikke merci!
Inschrijvingen graag ten laatste op 17 mei meegeven naar school!
Vergeet niet dat je op 26 mei eerst moet gaan stemmen ’s morgens, hou er
rekening mee wanneer je voor eerste of tweede shift kiest.
Tot op het schoolfeest!

Directie, leerkrachten en ouderraad VBS Eke
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DAGPROGRAMMA
Vanaf 11:00

Doorlopend cafetaria, bar & animatie
Fotowedstrijd, “Pimp je schoen” & tombola

11:30-12:45

Pasta maaltijd – shift 1

12:45-14:00

Pasta maaltijd – shift 2

Vanaf 13:00

Ijsjes

14:30-16:30

Show ‘Stap je mee?’

16:30

Prijsuitreiking ‘Pimp je schoen’ & tombola

Vanaf 17:00

Hotdogs

Drankkaarten aan de kassa te verkrijgen, ook te gebruiken voor de
betalende activiteiten.
Enkel ijsjes cash te betalen.

GEZOCHT
Om het jaarthema tijdens het schoolfeest extra in de kijker te zetten,
zijn we op zoek naar allerlei kinderschoentjes en teenslippers. Hoe
kleiner, schattiger, kleurrijker of stoerder, hoe beter, maar we zijn
heel blij met wat jullie kunnen missen! Graag binnenbrengen voor 23
mei.
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FOTOWEDSTRIJD
Wie neemt de leukste ‘Stap je mee’ foto op het schoolfeest en krijgt
de meeste ‘likes’ op de facebook pagina van de school? Op 3 juni
wordt de winnaar bekend gemaakt!

“PIMP JE SCHOEN” WEDSTRIJD
Heb je zin om deel te nemen aan een superleuke & gekke wedstrijd?
Pimp dan maar snel een oude schoen! Hoe gekker, grappiger of
kleurrijker, hoe beter! Laat je fantasie maar eens de vrije loop!
Breng je gepimpte schoen voor 23 mei 2019 mee naar school. Deze
mag je afgeven aan juf Lies of juf Barbara. Je steekt een strookje in je
schoen. We voorzien 4 categorieën: kleuter, L1 tot L3, L4 tot L6 en
>12. De wedstrijd is dus voor jong én oud! Een jury zal beslissen wie
de winnaars worden van onze wedstrijd.
Deze winnen dan een leuke prijs en mogen hun schoen showen op
het podium.
We wensen iedereen veel succes en knutselplezier!

Voorbeeldstrookje :

Naam:
Categorie: Kleuter

L1 tot L3

L4 tot L6
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12+

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

Klas:

Pasta
o Shift 1: 11:30-12:45
o Shift 2: 12:45-14:00
Volwassenen:





Spaghetti bolognaise
Spaghetti carbonara
Tagliatelle scampi
Penne arrabiata (veggie)

14€ x ____ = ____ €
14€ x ____ = ____ €
15€ x ____ = ____ €
14€ x ____ = ____ €

Kinderen (-12j):





Spaghetti bolognaise
Spaghetti carbonara
Tagliatelle scampi
Penne arrabiata (veggie)

7€ x
7€ x
8€ x
7€ x

____ = ____ €
____ = ____ €
____ = ____ €
____ = ____ €

Helpers (enkel voor de helper(s) zelf):





Spaghetti bolognaise
Spaghetti carbonara
Tagliatelle scampi
Penne arrabiata (veggie)

TOTAAL eten

10€ x ____ = ____ €
10€ x ____ = ____ €
10€ x ____ = ____ €
10€ x ____ = ____ €

_____€
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Drankkaarten (ook ter plaatse te verkrijgen)
10€ x ____ = ____ €
5€ x ____ = ____ €
TOTAAL drank

_____€

Tombolaloten (10 mooie prijzen te winnen)
2,5€ x ____ = ____ €
TOTAAL tombola

_____€

TOTAAL eten & drank & tombola:

_____€

TOTAAL bedrag in deze omslag:

_____€

Omdat er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar is per shift, kan het zijn dat we u
vragen om in een andere shift te eten dan die waarvoor u inschreef. Wie eerst inschrijft,
krijgt voorrang. Voor wie in shift 1 eet, vragen we om op tijd aan tafel te gaan zodat om
12u45 de mensen van shift 2 plaats kunnen nemen.
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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 Afruimen tafels
 12:30-14:00
o Bar: toog of bediening of afwas *
 11:00-12:30
 12:30-14:30
 15:15-15:45 (pauze optreden)
 16:30-18:00
o Cafetaria: bediening of afwas*
 11:00-12:30
 12:30-14:30
 15:15-15:45 (pauze optreden)
 16:30-18:00
o Toezicht spel (springkasteel, visspel, draairad, etc)*
 11:00-12:30
 12:30-14:30
 16:30-18:00
*voorkeur omcirkelen, wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee maar we rekenen
graag op uw flexibiliteit

Vergeet niet dat helpers aan een goedkoper tarief kunnen eten 
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