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Sint-Amandsberg, 27 november 2020

De VREE WIJZE FEEL GOODIEBAG

Beste ouder(s)
Dit jaar kan ons Vree Wijs Winterfeest jammer genoeg niet doorgaan ... Maar niet getreurd!
Om jullie toch de nodige gezellige sfeer en feestplezier aan te bieden, stellen wij een exclusieve
Vree Wijze FEEL GOODIEBAG samen! Met dit fantastisch pakket kunnen jullie toch genieten van een
fijn bubbelfeestje in jullie eigen kot. Bovendien steun je hiermee de werking van onze school.
Wat zit er in onze Vree Wijze FEEL GOODIEBAG?
 Kerstspelletjes voor jong en oud
 Leuke kerstactiviteiten om samen te doen
 Decoratie om de feesttafel te versieren
 zelfgemaakte kerstwerken door onze leerlingen voor een winterse feeststemming
 sfeervolle dansmuziek
 een verrassing 😊
 en nog zoveel meer!
Voor dit alles betaal je 6 euro.
 Elke leerling helpt mee om zijn/haar feestpakket(ten) vorm te geven! Natuurlijk blijft de
inhoud nog een groot geheim 😉.
Je kan je bestelling doorgeven vóór maandag 7 december door onderstaand strookje in te vullen en
samen met het gepaste bedrag (in een gesloten enveloppe) aan de klasleerkracht te bezorgen.
Wie ook graag bij dit pakket een hapje en drankje wenst, kan dit extra laten toevoegen door op het
strookje dit aan te kruisen. Hiervoor wordt per pakket een meerprijs van 6 euro per pakket gevraagd.
Om alles op een veilige manier te laten verlopen, zullen de pakketten op volgende momenten aan de
leerlingen worden meegegeven:
 woensdag 16 december: pakketten voor de kleuters
 donderdag 17 december: pakketten voor het lager
Leuk weetje:
Per gekocht pakket krijgen jullie een tombolaticket. Op die manier maak je kans
op één van de twee fantastische geschenkmanden.
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De loting zal op maandag 14 december plaatsvinden. Houd dus zeker onze facebookpagina in de gaten!
De winnaars kunnen vanaf woensdag 16 december hun prijs op het secretariaat komen ophalen.
Met dit pakket wordt uw winterfeest gegarandeerd een succes!
Alvast bedankt voor je steun!
Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van De Wijze Boom

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bestelling Vree Wijze FEEL GOODIEBAG
Ik, ………………………………………………………………………………………………………………………………………., ouder van
……………………………………………………………………………………………………………………. uit klas ………………………….
bestel hierbij:
o

……………… pakket(ten) voor het tarief van 6 euro per pakket
(zonder hapje en drankje)

o

……………… pakket(ten) voor het tarief van 12 euro per pakket
(een biologisch, ambachtelijke limonadesiroop vol fruit en kruiden)

o

……………… pakket(ten) voor het tarief van 12 euro per pakket
(een alcoholische aperitief)

Totaalbedrag: € …………… (contant mee te geven met jouw zoon/dochter).
Handtekening + datum:

