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Pasta– en bingoavond



Mededelingen

O K T O B E R

2 0 1 7

Pasta- en bingoavond

EDITIE:


2 7

Prijzen
Volwassenen € 10
Kinderen
€7
Kleuters
€4
Voor deze prijs bieden wij
2 grote borden lekkere
pasta. Dit jaar geven we u
de mogelijkheid tussen een
pasta met 4 kazen, een
pasta met kip, een pasta
bolognaise of een vegetarische pasta. Er dient vooraf
ingeschreven te worden.

BINGO

Vrijdag 24 november
De deuren openen om
18u00. Hierna kan er
eventueel een lekkere aperitief worden gedronken
aan de bar. Van 18u30
tot 20u kan er aangeschoven worden om te smullen
van de pasta. Na het eten,
om 20u30, starten we
met een spannend spel
bingo.

Na het eten spelen we
BINGO. Hierbij zijn tal
van leuke prijzen te winnen voor de spelers die
een volle kaart hebben!
De prijs voor een bingokaart is € 2 en kan enkel
de avond zelf worden
verkregen.

Basisschool De Boomgaard organiseert een leuke
pasta - en bingoavond voor iedereen die de school een hart toedraagt en wil steunen. Met
de opbrengst proberen we o.a. de schoolreizen wat goedkoper te maken.

Mededelingen
Herfstvakantie - De school sluit voor een week de deuren en start terug op maandag 6 november ‘17. Voor iedereen een periode van welverdiende rust om de batterijen terug op te laden. Wij
wensen iedereen een welverdiende prettige herfstvakantie!

Oproep om een dessert te maken - We doen een oproep om een gratis dessert te maken. De
gemaakte desserts zullen op de pasta-avond verkocht worden ten voordele van de kinderen. De
desserts mogen op vrijdag 24 november aan de klasleerkracht bezorgd worden. We zijn jullie alvast
erg dankbaar.
Watergewenning - Het kleuterteam bedankt alle ouders voor de leuke spulletjes die binnengebracht werden voor de watergewenning te bevorderen. Indien u nog badeendjes, pingpongballetjes,
gietertjes, emmertjes, schopjes of zinkend speelgoed hebt, is dit nog steeds welkom.
Bosklassen - In de loftklassen is het enthousiaste aftellen naar de bosklassen reeds begonnen. Zij
gaan van maandag 13 november 2017 tot en met vrijdag 17 november 2017 naar La Petite Merveille
(LPM) in Durbuy.
Instapdatum peuters - Na de herfstvakantie mogen we terug enkele peutertjes verwelkomen.
We kijken alvast uit naar hun komst op onze basisschool De Boomgaard.

