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Betreft: tweedehandsfestival                                        29 januari 2018 
 

 

 

Beste ouder, 
 
De winter bereikt stilaan zijn einde en binnenkort is het krokusvakantie: misschien ook voor jou de ideale 
gelegenheid om de kleerkasten van je kids te inspecteren? Wat te klein is, moet de deur uit, het speelgoed 
dat links wordt gelaten ook. Maar waarnaartoe?  
 
Op zondag 25 februari (9u30-12u30) organiseren we voor de derde keer het TWEEDEHANDSFESTIVAL. Je 
kan er voor een spotprijsje (10€) een tafel huren en de spullen die nog in goede staat verkeren van de hand 
doen. Of misschien kom je liever eens snuisteren in het aangeboden materiaal? Wie weet vind je wel een 
mooie nieuwe fiets, een spannend boek of een leuke sweater voor je zoon of dochter? Neem dan zeker je 
zwangere vriendin mee, want er is steeds een mooi aanbod aan babymateriaal. Sowieso kan iedereen ook 
gewoon de sfeer komen opsnuiven en genieten van een zondags aperitiefje aan onze bar. Het wordt een 
leuke uitstap met het hele gezin.  
 
De opbrengst van de tafelverhuur en bar gaat naar de vele projecten rond KiVa en komt dus alle kinderen 
van de school ten goede.  
 
Een tafel huren doe je via mail naar tweedehandsfestivalgarenmarkt@hotmail.com.  
 
We willen dit jaar heel veel kooplustigen aantrekken via Facebook, affiches en flyers. We zouden het 
fantastisch vinden mocht je ons willen helpen promotie te voeren:  
* Deel ons evenement en like onze pagina op Facebook (www.facebook.com/tweedehandsfestival).  
* Hang de affiche die je kind meekreeg via school zichtbaar op aan het raam of geef hem door aan iemand 
die op een interessante locatie woont/werkt.  
* Leg flyers in je zaak, bij je favoriete bakker, slager of buurtwinkel, bibliotheek, crèche van je jongste 
kind, ... Affiches en flyers vind je bij juf Valerie in het secretariaat. 
* Laat je kind tijdens de krokusvakantie flyers in de brievenbussen van de straat steken.  
* ... 
 
We danken je alvast voor je hulp en voor je komst! 
 
Vriendelijke groetjes, 
 
Het oudercomité en het schoolteam 
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