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Lieve ouders,                       29 maart 2018 
 
Binnenkort is er opnieuw INFODAG hier bij ons op school.  Op zaterdag 21 april is iedereen van harte 
welkom om te genieten van muziek en dans.  Daarbij serveren we graag een hapje en een drankje in 
het gezelschap van familie en vrienden.  
 
Wij organiseren alweer een heuse High tea.  Er is koffie, thee en uiteraard smulgelegenheid. We 
hopen hiervoor op jullie hulp te kunnen rekenen. 
 
Wie ziet het zitten om een heerlijke taart, cake of lekkere koekjes te bakken, die wij dan te koop 
kunnen aanbieden?  
We hopen heel veel glunderende gezichten te zien die vol trots de heerlijke stukjes taart kunnen 
verkopen, gebakken door mama, oma… of wie weet, papa? 
 
We zouden het gebak verzamelen op zaterdag 21 april om 14u in Blok B. Wie het liever de vrijdag 
afgeeft, mag dat uiteraard ook in het secretariaat. Alvast bedankt voor jullie bijdrage.  
 
Geen baktalent, maar u wilt toch uw steentje bijdragen? Dat kan! Helpende handen bij de 
verschillende activiteiten of aan de bar zijn ook steeds welkom.   
 
Voelt u zich geroepen om ons te helpen? Gelieve onderstaand strookje af te drukken, in te vullen en 

af te geven op het secretariaat of dit via het webformulier door te geven.  
 
Wij dromen alvast van een stralende dag, waar onze eigen sterren mogen stralen.   
 
Het schoolteam. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAARTENBAK & HELPENDE HANDEN  – INFODAG 21.04.2018 
 

Ik, ________________________________________________________, ouder/grootouder van 

___________________________________________ uit  klas _____________, ben bereid om…  

O een taart te bakken 

O bij het klaarzetten in de voormiddag tussen 9u en 12u 

O bij een leuke activiteit (springkasteel, ballenbad, droomput, …) te helpen van 14u tot 15u 

O bij een leuke activiteit (springkasteel, ballenbad, droomput, …) te helpen van 15u tot 16u 

O bij een leuke activiteit (springkasteel, ballenbad, droomput, …) te helpen van 16u tot 17u 

O bij een leuke activiteit (springkasteel, ballenbad, droomput, …) te helpen van 17u tot 18u 

O te helpen aan de drankenstand van 14u tot 15u 

O te helpen aan de drankenstand van 15u tot 16u 

O te helpen aan de drankenstand van 16u tot 17u 

O te helpen aan de drankenstand van 17u tot 18u 

O bij het opruimen vanaf 18u 


