Beste ouders, grootouders en kennissen,

Ook dit schooljaar kunnen we jammer genoeg geen schoolfeest organiseren maar we blijven niet bij
de pakken zitten en hebben een fantastisch alternatief voor jullie klaar.
Daarom stellen we graag aan jullie voor: “De

grote Zonnebloem Wi F(r)i Party!”

We organiseren dit jaar op zaterdag 22 mei van 17u tot 18u30 een mega online feest. Je zal via een
Youtubekanaal ondergedompeld worden in een show vol toeters en bellen, cadeautjes, heel wat
interactie voor jong en oud en tal van andere verrassingen (wees gerust, deelnemers komen niet in
beeld).
Het feest gaat door in je eigen woonkamer. Je hebt alleen een Smart TV óf Smartphone óf tablet óf
computer óf laptop met internet nodig.

Om het feest compleet te maken, bieden we jullie graag een heerlijk aperitiefpakket aan (gerekend
voor 2 volwassenen en 2 kinderen) voor de prijs van slechts 18 euro. Bestaat uw gezin uit meer dan
2 kinderen, dan kunt u voor 2 euro/kind een kinderpakket bijbestellen. In het aperitiefpakket zult u
ook de nodige en gedetailleerde uitleg terugvinden om deel te nemen aan de Wi F(r)i Party. De
pakketten worden meegegeven op donderdag 20 of vrijdag 21 mei.

De opbrengst van de aperopakketten gaat naar het opfrissen en uitbreiden van de speelplaatskoffers.
Indien je de school wil steunen maar niet kan of wil deelnemen aan de online show, kunt u uiteraard
wel het aperopakket bestellen zonder deel te nemen.

We willen nog niet alles prijsgeven maar we verzekeren jullie, het wordt een knaller van een
huiskamerfeest! We hopen alvast op een talrijke opkomst,
dus aan alle feestbeesten: tot zaterdag 22 mei!

Vriendelijke groeten,
Directeur en ’t Zonnebloemteam.
-----------------------------------------------------------------------------Wij, ouders van ……………………………………………………………………. (naam leerling) uit klas ……………..
bestellen graag …….. (aantal) aperitiefpakketten x 18 euro

= ……………….. euro

…….. (aantal) aperitiefpakketten ALCOHOLVRIJ x 18 euro = ……………….. euro
……. (aantal) extra kinderpakket x 2 euro

= ………………… euro

TOTAAL= ……………..…. euro
(Graag het inschrijvingsstrookje met gepast geld en naam in gesloten omslag tegen ten laatste
woensdag 5 mei 2021 meegeven met uw kind)

