
 

 

 

 

 
Beste ouder(s) en sympathisanten,  

  

Het is tijd voor ons schoolfeest… Het Oudercomité van Wildenburg nodigt u allen uit naar de wijding van de 

school, het feestmaal en het optreden van de kinderen. 

 

Met het oog op de verdere inrichting van de school hopen we op een heel succesvol feest. Via deze brief 

vragen we dan ook u massaal in te schrijven voor de activiteiten op zondag. Nodig uw familie, buren en 

vrienden uit! 

 

U kunt kaarten bestellen via de school TOT EN MET WOENSDAG 23 MEI door onderstaande strook in 

te vullen en mee te geven naar de klas.  Wij geven net voor het schoolfeest de kaarten mee met uw kind en 

rekenen af via de schoolrekening van uw oudste kind. 

Op zondag kan u vanaf 11 u. genieten van een aperitiefje en nadien smullen van onze Chateaubriand met 

frietjes en groenten. Voor de kinderen serveert de traiteur frietjes met kip of frietjes met frikandel. Na de 

middag vragen we priester Rik en diaken Danny om met alle kinderen de school in te zegenen. Daarna 

organiseren we een heus circusoptreden door de kinderen. Er zijn springkastelen en circusanimatie, …  

Wij danken u nu al vooraf voor uw aanwezigheid en uw steun. 

 

Tot binnenkort,  

 

Het oudercomité, de leerkrachten, de kinderen en de directie. 

 

 

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

INSCHRIJVING SCHOOLFEEST 
 

Ondergetekende _____________________________________ wenst in te schrijven voor 27 mei in de 

basisschool van Wildenburg. Inschrijven kan tot ten laatste WOENSDAG 23 mei! 

 Drankkaart (geldig op 27/05)    __ x  aan 18 euro = ______ euro 

 Maaltijd voor volwassene op zo. 27/05 vanaf 11.30 u. 

Chateaubriand met groenten    __ x  aan 17 euro = ______ euro 

Vegetarische schotel     __ x  aan 15 euro = ______ euro 

 

 Kindermaaltijd op zondag 27/05 vanaf 11.30 u. 

 Frietjes met kip en appelmoes    __ x  aan 8 euro  = ______ euro 

 Frietjes met frikandel     __ x  aan 8 euro  = ______ euro 

 

o Wij betalen via de schoolrekening van het oudste kind (naam oudste ll. a.u.b.)__________________ 

o Wij betalen cash aan de ingang en krijgen daar onze kaarten. 

 

Handtekening: 

Kom naar ons schoolfeest van 27 mei 2018. 

VRIJE BASISSCHOOL Wildenburg 

Beernemsteenweg 117 

8750 Wingene 

Tel. 051/ 65.75.57 

E-mail:  wildenburg.wingene@3span.be 

Website:  www.wildenburgwingene.be 

 


