ZOMERFEEST 2019
ANTWOORDSTROOK
Naam: ........................................................................................................................
ouder van: .................................................................................. klas .......................
☼ Zal wel / niet* aanwezig zijn op het Zomerfeest van 19 mei 2019
☼ Schrijft zich in voor de barbecue (1 bestelstrookje per gezin/ familie volstaat),
namelijk:

VOLWASSENEN-MENU
(met assortiment van 3 soorten vlees: chipolata, varkens- brochette, Tirolerkipfilet, aangepaste
sausen, aardappelsla én groenteschotel)

aan 14 euro/persoon voor .................... personen

JUNIOR-MENU
(met kipfilet, chipolata, aangepaste sausen, appelmoes met natuuraardappelen of
groenteschotel met aardappelsla én een ijsje)

aan 9,5 euro/persoon voor ................. personen

BENJAMIN-MENU
(met chipolata, appelmoes, natuuraardappelen én een ijsje)

aan 6 euro/persoon voor .................. personen

DRANKKAART
(aan de kassa drankkaarten van 5-10-20 euro beschikbaar)

Aantal drankkaarten van 10 euro ..................
* Schrappen wat niet past. Opgelet! De helperskaart voor de medewerkers werd
reeds gereserveerd. Zij hoeven zich via deze antwoordstrook niet meer in te
schrijven.

Bezorg deze strook uiterlijk op vrijdag 10 mei 2019! Met dank.
De afrekening gebeurt via de kostennota van mei 2019.
Live optreden, muziek en dans is inbegrepen in BBQ-formule.

De directeur, de leerkrachten en het oudercomité van het Sint-Barbaracollege, Heilig
Hartafdeling nodigen u, uw familie en vrienden uit tot het bijwonen van hun Zomerfeest op
zondag 19 mei e.k.
In navolging van de succesvolle zomerfeesten van vorige jaren, openen we opnieuw onze
deuren voor een gevarieerd gezinsgebeuren met barbecue, muziek en animatie. Terwijl de
kinderen zich vermaken, kunnen de ouders zorgeloos genieten van dit sfeervol schoolfeest.
Belangrijk
Voor een vlotte organisatie vragen wij u wel vooraf in te schrijven via de strook op keerzijde
en deze strook terug te bezorgen uiterlijk op vrijdag 10 mei (het bedrag van uw bestelling
wordt opgenomen in de kostennota van de maand mei). Weer of geen weer, wij zijn er klaar
voor: een reusachtige tent zal de speelplaats overwelven!
Uw aanwezigheid is een waardevolle bijdrage tot het welslagen van dit zomerfeest! Tijdig
inschrijven is voor ons van groot belang om de nodige bestellingen en voorbereidingen
correct uit te voeren. Let op: we vragen uw begrip voor het feit dat bestelde kaarten
(= gereserveerde maaltijden!) achteraf niet terug kunnen genomen worden.
U kan er dit keer niet bij zijn?
U kan een persoonlijke bijdrage overmaken op BE85 4444 6559 2106 van ‘Oudercomité H.Hartafdeling’ met vermelding ‘steun’. We hebben ook verschillende sponsorformules. Voor
meer informatie kan U een mailtje sturen naar oudercomiteheilighart@gmail.com. Dank !
Besteding fondsen
De opbrengst wordt besteed aan de medefinanciering van het woonwagenpproject
‘Vogelhuis’ en programmeerbare robots voor de klassen. Kortom, initiatieven die àl onze
kinderen te goede komen. Mogen wij dit keer opnieuw op de steun van iedere ouder
rekenen? Elk stoeltje (steuntje) helpt.

Besteding eerdere fondsen
Dank zij uw aanwezigheid en steun kon het oudercomité de voorbije jaren heel wat
projecten helpen mee financieren: het voetbalveld op kunstgras, de klimtoren, een speeltuig
voor onze kleuters, een nieuwe PC-klas, XXL-ledschermen in de kleuterklassen, uitrusting
Smartboarden met Apple iMac, upgrade netwerk, inrichting eetzaal, aankoop klastablets en
Chromebooks…
Met warme groet en graag tot 21 mei e.k.

Marc De Groote
Directeur

Vincent Latré
Voorzitter oudercomité

Feest in de tent
“Zondag zijn we allemaal blij
Want op zondag zijn we allemaal vrij
Het is weekend en je bent er weer bij
Ja dan gaan we lekker los
En vrienden zoeken elkaar weer op
Echte vrienden
Tja wie is nu de Bob
Het is weekend en het mag op z'n kop
En we zwaaien met z’n allen”
Meer is er niet nodig om een feestje te bouwen!
Gezellig luisteren, ongegeneerd meezingen of uit de bol gaan met uw jeugd!

Dance & Rockspektakel
De Holy Heart Rock Band is vorig jaar opgericht. Het leek een aantal ouders met muzikale
achtergrond leuk om samen een band op te richten zodat zij voor de muzikale ondersteuning
konden zorgen tijdens het zomerfeest. Sedertdien spelen zij de pannen van het dak in hun
repetitielokaal op school.
Hierbij werden ook ouders van de Trapstraat en leerkrachten te betrokken. De school
overkoepelende band bestaat uit juf Griet (H5A-zang), Fien De Keyser (mama van Cas HKS2
en plusmama van Lotte H4A-zang), Jan Versnick (papa van Siebe H3A en Nim H1B-gitaar),
Jan Scheirlinckx (papa van Mia H1B en Jef HKS2-gitaar), Joris Torrekens (papa van Jana T6A
en Marie T3A -bas), Jan De Pelsemaeker (papa van Lise H5B-toetsen) en Wim Van Kerkhove
(drum).
Het oudercomité biedt dit optreden gratis aan, inbegrepen in de barbecue. Genieten maar
en ambiance verzekerd!

