
Schoolfeest Velle  

Beste ouders, grootouders, … 

Omdat we jullie al een tijdje niet hebben kunnen zien, omdat we uitkijken naar leuke 

momenten, omdat we de samenhorigheid missen, omdat…het kan …. organiseren we op 

zaterdag 29 mei een coronaproof schoolfeest ! Voor ieder wat wils… en… alles mag/kan.  

Heb je zin in een leuke wandeling die start en stopt aan de school, wil je liever een 

fietstochtje maken, alleen zin in eten of… ga je voor all inn … Het kan allemaal ! 

Via onderstaand invulformulier kunnen jullie inschrijven naar keuze ! Geef het formulier ten 

laatste op woensdag 26/5 terug aan de klasleerkracht.  We danken jullie alvast en kijken er 

naar uit jullie te ontvangen. We nodigen jullie ook uit in onze bubblebar op de speelplaats, 

waar alles uiteraard volgens de horecaregels verloopt.                                                      

Vergezeld van “ Discobar au vader “ en tussendoor jukebox is er entertainment verzekerd.  

U kan zichzelf ook trakteren op een “goodiebag” tijdens de wandel- of fietstocht. We bieden 

een tas aan met heerlijke versnaperingen eventueel vergezeld met een flesje bubbels “luxe” 

om tijdens de tocht in alle gezelligheid te verorberen. Leuk toch ?  

De spaghetti- en lasagnebox wordt verzorgd door Beenhouwerij De Burggrave- Van Moer 

uit Haasdonk ! Zij bieden u een box aan voor 2 personen, met al dan niet naar keuze een 

lekker flesje witte of rode wijn. Kiest u voor lasagne dan zit het stokbrood er gratis bij ! Na 

een wandeling of fietstocht zal dit zeker smaken , of gewoon handig want u moet zelf eens 

niet in de keuken staan. Alles is vers bereid en dient gewoon opgewarmd te worden. U kan 

alles ook in de diepvriezer bewaren voor een ander moment !  

*opgelet enkel boxen per 2 personen ! 

U kan uiteraard ook bestellen en afhalen zonder een tocht te doen. Afhaling van de boxen is 

op zaterdag 29/5 tussen 14u en 17u aan onze refter.  

 

 

Het schoolteam hoopt jullie in grote getallen ergens doorheen de dag te kunnen 

ontmoeten… Maak gerust reclame bij kennissen en vrienden en doe mee in jullie eigen “ 

bubbel “ !  



 

Deze brief wordt morgen meegegeven met de gezinsoudsten, de invulstrook graag afgeven aan de 

klasleerkracht.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam + voornaam ( klas ) :                                                                                      
schrijven in voor : 
O fietstocht  O wandeltocht  O goodiebag  O bubblebar  O foodbox 

….. volw x 5 
euro = ………..      

….. volw x 5 
euro =……………  

…..X 
goodiebag à 
12 euro 
=……………… 
 
 
…..X luxe 
goodiebag à 
25 euro       
= ………………. 

O van 14u tot 

15u 

O van 15u tot 

16u 

O van 16u tot 

17u 

O van 17u tot 

18u 

 

……. x spaghettibox à 
20 euro = …………. 

  …….x lasagnebox à 20 
euro =……………. START tussen : 

O 10u en 11u 
START tussen : 
O 10u en 11u 

O 11u en 12u  O 11u en 12u  …….x fles witte wijn à 
12 euro = ………… O 12u en 13u O 12u en 13u 

O 13u en 14u  O 13u en 14u  …….x fles rode wijn à 
12 euro =.………… O 14u en 15u  O 14u en 15u  

 

TOTAAL BESTELLING: ( Som van de grijze vakjes ) …………………………………… euro  
Graag overschrijven naar rekeningnr BE  41 7765 9450 4310 met vermelding 
SCHOOLFEEST naam + voornaam  
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


