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Beste (groot)ouders, familieleden,
vrienden, leerlingen en kleuters
Met trots stellen we je ons
‘Fabeltjesfeest’ voor.
Een heuse show waar je alle kleuters
aan het werk zal zien!
Wat is er het afgelopen jaar
allemaal gebeurd in onze school?
De Wijze Uil vertelt het jullie
graag uit onze Fabeltjes-BaMo-krant.
Naast de optredens kunnen de
kinderen eendjes vissen, zich laten
schminken of kunnen ze zich volledig
uitleven in ons springkastelendorp.
Iedereen kan ook genieten van een
lekker stukje taart of een heerlijke
friet met snack. In het
knabbelhuisje kan je voor bij de
apero een knabbeltje halen.
Uiteraard mogen we de snoepstand ten
voordele van ‘Sport op school’, niet
vergeten!
Verlies onze tombola niet uit het
oog want dit jaar pakken we uit met
enkele fantastische prijzen
waaronder een kinderfiets, enkele
waardebonnen…

De inkom van ons

Alle kleuters

De opbrengst van ons

schoolfeest is
volledig gratis.
Om 14 uur gaan de
deuren open, het
optreden start om
15 uur. Tussendoor kan
je genieten van het
‘dessert-concert’
gebracht door
KHC Moorsele.

worden verwacht om
14 uur op de
kleuterspeelplaats
op hun klassymbool.

‘Fabeltjesfeest’ gaat
dit jaar integraal
naar de aankoop van
techniekmaterialen
voor ons ZILL-verdiep.

Na het optreden
kunnen de kleuters
daar terug
opgehaald worden.
Wanneer?
Dat zal omgeroepen
worden na de show!

We zoeken mama’s, papa’s, opa’s, oma’s... die een taart/dessert willen
maken voor ons dessertbuffet.
Als dank bieden wij jou een gratis koffie met een dessertje aan.
De desserts kunnen op zaterdag 25 mei 2019 tussen 12.30 uur en 13.30 uur
gebracht worden naar de Rozenstraat 6 (kleuterzaal).
Mogen we vragen om je bakvorm/schaal/... te naamtekenen aub.
Alvast bedankt!

----------------------------------------------------------------Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Groot)ouders van: ………………………………………………………………………………………………………………………………
zorgen voor een dessert op 25 mei 2019.
Gelieve bovenstaand strookje af te geven aan de juf of de meester tegen
ten laatste woensdag 15 mei 2019.

