Welkom!
Op 30 maart 2019 viert onze school feest! Jullie zijn uitgenodigd om met jullie (klein)kinderen
langs te komen op onze school om leuke spelletjes te spelen in de klassen, te kijken en te
genieten van ons vrij podium en lekker te smullen van onze overheerlijke gerechten.
Het programma ziet er als volgt uit:
11u30
Vanaf 11u30 kan u met familie en vrienden aperitieven en klinken op … . aansluitend kan u
lekker komen smullen in onze refter of in de turnzaal. We kiezen dit jaar voor een à volonté
formule vol-au-vent (halal), stoverij of een veggiburger met koude groenten en frietjes.
12u00 – 17u30
U kan verspreid over de hele dag aperitieven, ijsjes, pannenkoeken, suikerspinnen, popcorn,
desserten, enz. bekomen bij één van onze helpers aan de dessertentoog of in de kraampjes.
Zoals elk jaar wordt er heel wat animatie voorzien. De kinderen dienen hiervoor een
animatiebandje aan te kopen.

13u30 – 17u00
Kleuterschool: Op vaste momenten zullen onze kleuters voor jullie optreden in de overdekte
kleuterzaal.
-

om 13u30 tot 13u45: kinderen van de peuterklassen in de eigen klas
om 14u30 tot 14u45: kinderen van de 1ste kleuterklassen
om 15u30 tot 15u45: kinderen van de 2de kleuterklassen
om 16u30 tot 16u45: kinderen van de 3de kleuterklassen

Lagere school: Jullie kunnen tussen 14u00(!) en 17u00 terecht in de klassen van de lagere
school om met jullie (klein)kinderen een (zelf gemaakt en/of zelf ontworpen) spel te gaan
spelen. Probeer samen met jullie (klein)kinderen zoveel mogelijk spelletjes uit.
Neem zeker ook eens plaats op onze tribune om te kijken naar de talenten van onze
leerlingen tijdens het vrij podium. Wie wanneer aan bod komt, zal uithangen tijdens het
schoolfeest.
Jullie kunnen dit jaar samen met jullie kind(eren) deelnemen aan de Spoelerun. Je legt
een parcours af van 4,25km en vervult onderweg enkele leuke opdrachten.
Doorlopend kunnen jullie deelnemen aan een fotozoektocht doorheen de school,
georganiseerd door de leerlingenraad. Deze vertrekt aan de ingang van de school.
17u30
Vanaf 17u30 kunnen jullie na een aperitief, komen smullen in onze refter of in de turnzaal.
21u00
Einde voorzien van ons schoolfeest!

Hoe inschrijven?
Inschrijven voor ons eetfestijn, aankoop consumptiekaarten en animatiebandjes zal vanaf nu
digitaal gebeuren. Inschrijven en betalen kan tot 15 maart 2019 via onze schoolwebsite

spoele.stedelijkbasisonderwijslokeren.be
Na het online inschrijven ontvangt u een bevestigingsmail en de vraag om te
betalen, dit kan enkel via overschrijving en Payconiq. Omdat de QR-code van
Payconiq nog niet beschikbaar is kunt u onderstaand stappenplan volgen om de
betaling alsnog via Payconiq uit te voeren. Vergeet de mededeling niet aub bij stap5
‘bericht’.

1.

2.

3.

4.

5.

Heeft u geen Payconiq? Doe dan een gewone overschrijving op rekeningnummer BE59 0689
3325 6326 van de ouderraad, vergeet de mededeling niet. Vraag hulp op ons secretariaat
indien nodig. Op de dag zelf kan er niet meer worden ingeschreven voor het eetfestijn.
De bestelling is pas volledig indien u voor 15 maart 2019 ingeschreven en betaald heeft.
Deze bestelling moet op de dag zelf aan de kassa afgehaald worden. Indien u nog kaarten
of animatiebandjes aankoopt de dag zelf, kunnen deze wel cash betaald worden.
Eetfestijn en consumptiekaarten:
Dit jaar kunnen jullie kiezen tussen heerlijke vol-au-vent (halal), stoverij of een veggieburger
met koude groenten en frietjes. Er is een à volonté formule. Volwassenen krijgen een
eetbandje en kinderen/kleuters krijgen een bonnetje om aan te schuiven.
-

Volwassene: €15
Kind lagere school: €7
Kind kleuterschool: €5

Animatiebandje:
Een animatiebandje kost in voorverkoop €5, aan de kassa betaalt u €6. Dit is geldig
gedurende het hele schoolfeest.
Voor de volgende activiteiten is een animatiebandje vereist:
-

obstakelbaan
springkastelen
gekke fietsen
go-carts
viskraam

-

schminken OF een gek kapsel
Spoele-pong
werpspelen
superhelden fotobooth

Helpende handen:
Wilt u graag andere (groot)ouders leren kennen van uw (klein)kind(eren)? Bent u iemand die
geen schrik heeft om de handen uit de mouwen te steken? Wilt u nog een uurtje vrijmaken
op zaterdag om onze leerkrachten en sympathisanten te assisteren of kan u komen helpen
bij de voorbereiding op woensdag of vrijdag? Dan zoeken wij JOU! Wij zijn op zoek naar
enthousiaste (groot)ouders om te helpen op ons schoolfeest!
Indien alle taken opgevuld worden met helpende handen, wordt er iets kleins voorzien voor
alle leerlingen achteraf.
Met bijgevoegd groen formulier kan
u zich inschrijven om te helpen om er
een heus feest van te maken!

Sponsoring:
Wie graag nog onze school steunt met een bijdrage kan hiervoor altijd terecht op het
secretariaat. Indien u een bijdrage levert van minstens €40, komt uw logo van uw bedrijf op
(een deel) van onze placemats. Dit hangt af van de hoeveelheid sponsors. Vanaf een
bijdrage van €80 wordt uw logo geprojecteerd in de eetzalen tijdens het eetfestijn. Een
bijdrage vanaf €40 is trouwens ook fiscaal aftrekbaar. U kan hiervoor terecht op ons
secretariaat of mailen naar onderstaand emailadres.
Heeft u nog vragen? Dan mag u mailen naar karin.gyssens@lokeren.be . Bedankt!

Tombola:
Gedurende de hele dag zijn er tombolalotjes te koop. Jullie vinden ze in de klassen bij de
leerkrachten of aan de tombola zelf. De kostprijs voor een lotje bedraagt €2,5.
Altijd prijs! De prijzen kan u afhalen aan de inkom van de school, in het secretariaat.

Veiligheid in en rond de school:
Zoals elk jaar gaan wij een deel van de straat afsluiten om voldoende plaats te hebben voor
onze animatie. Gelieve dit doorgangsverbod te respecteren en u te houden aan de
parkeerregels rond de school indien u met de wagen of fiets komt.
Een deel van de animatie gaat ook door op straat, dus gelieve uw kinderen niet alleen op
straat of in de gangen te laten. Dit stoort de groepen die bezig zijn met de animatie.

.

Toonmoment kleuterschool:
Op vaste momenten zullen onze kleuters voor jullie optreden. Hieronder vinden jullie de
planning voor onze toonmomenten die doorgaan in de overdekte kleuterzaal of in de eigen
klas:

Peuters

Waar?
Peuterklas

Tijdstip
van 13u30 tot 13u45

1ste kleuterklas

Overdekte hal

van 14u30 tot 14u45

2de kleuterklas

Overdekte hal

van 15u30 tot 15u45

3de kleuterklas

Overdekte hal

van 16u30 tot 16u45

Toonmoment lagere school:
De (gratis) animatie in de klassen gaat door tussen 14u00 en 17u00. Jullie mogen met jullie
(klein)kinderen vrij in de opengestelde klassen rondwandelen en leuke spelletjes spelen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Knikkerspelletjes
Piratenspel
Memory en tangram
Twister
Mikado
Wie is het?
Caféspelen
Volkspelen
Mens Erger Je niet
Ballenkraam

11
12
14
15
16
17
18
19
20

Escaperoom
Katapult
Muziekquiz
Ganzenbord
Actieve quiz
Kleedkamers Spoelerun
Memory
Photobooth
Superdisco

Aperitiefbordje en/of dessertenbord (strookje afgeven voor 15 maart 2019)
Traditiegetrouw gaan wij op zoek naar sympathisanten met baktalenten om onze
dessertbordjes te vullen en aperitiefhapjes te voorzien. De desserten en aperitiefhapjes
mogen zaterdag tussen 9u en 11u, naar de refter gebracht worden. We voorzien voor
iedereen kleine potjes om de lekkernijen in klaar te maken. Deze kan je afhalen op het
secretariaat. Zo zijn alle porties gelijk.
BELANGRIJK: Denk er aan om zeker schalen te naamtekenen!

Ik wil een dessert maken en/of aperitiefhapje voorzien!
Naam:
Naam kind + klas:
Welk dessert?

Chocomousse

Welk aperitiefhapje?

Salami

Voor hoeveel
personen?
Bereikbaar via

gsm: 04…./…………… of email: …………………………………..@..................

Kaas

Tiramisu
Olijven

Rijstpap
Fetakaas

Cake
Nootjes

borrelhapjes

Spoele-run (strookje afgeven voor 15 maart 2019)
Voor de eerste keer organiseren we tijdens het schoolfeest een Spoele-run. Hierbij leg je met
jouw (klein)kind een parcours af (op kinderniveau) van 4,25km met onderweg tal van leuke
opdrachten om samen uit te voeren. Om alles goed te kunnen organiseren, vragen we jullie
wel om op voorhand in te schrijven. De Spoele-run zal onder leiding van meester Niels
vertrekken om 14u00 en 16u30. Meer info volgt na de inschrijving. Veel sportplezier!

Inschrijving Spoele-run
Naam:
Naam kind + klas:
Aantal deelnemers:
Vertrekuur

14u00

16u30

Bereikbaar via

gsm: 04…./…………… of email: …………………………………..@..................

