Waregem, 09 oktober 2017
Beste ouders, leerlingen en sympathisanten
Op

zaterdag 25 november 2017

nodigen we u graag uit voor ons jaarlijks smulfestijn:

HEERLIJKE BEENHESP (à volonté) OP DE WINTERBARBECUE
Deze avond organiseren wij ten voordele van de Geïntegreerde Werk Periode (GWP) voor onze leerlingen.
De GWP voor het 1ste jaar vond plaats begin september, deze voor onze 2de jaars (binnen- of buitenland) in april 2018.
Per verkochte kaart kan de leerling 1 euro verdienen en gebruiken als korting voor de GWP.
Ook zal de overige opbrengst als werkingsbudget aan de begeleiders van de verscheidene GWP’s gegeven
worden voor een traktatie, korting voor een toegang, prijzen bij bingo, …
Het zijn ook de leerlingen die gaan opdienen en afdienen onder toezicht van een aantal leerkrachten.
U kunt inschrijven via onderstaand strookje. Dit strookje wordt samen met het gepaste bedrag afgegeven aan mevrouw
Christiaens ’s morgens in de refter. Telefonisch inschrijven kan ook, dan betaalt u de avond zelf.
Door het overweldigend succes van de voorbije jaren werken we met 2 shiften: om 18h (inchecken vanaf 17h30) of om
20h30 (inchecken vanaf 20h). Tijdig inschrijven is de boodschap! Per shift kunnen slechts 150 pers. inschrijven.
Wij voorzien tevens een vegetarisch alternatief voor € 13.00 per portie.
Er is ook een aperitiefbar voorzien om het eventuele wachten op uw tafel aangenamer te maken.
Voor de allerkleinsten (tot 12j) voorzien wij een aantal activiteiten onder begeleiding.

Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 10 november!
Het is tevens een kans om op informele wijze andere ouders en leerkrachten te leren kennen.
Wij hopen u dan ook talrijk te mogen verwelkomen op deze gezellige avond.
Smakelijke groeten,
Werkgroep Smulfestijn en GWP

Directieteam Campus Middenschool

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………................ouder van
……………………………………….……………………………..…………………………………………………………………….uit klas……………
schrijf in voor de winter-barbecue met ……. personen.
Wij komen graag om 18h00 / 20h30. Indien volzet, is andere shift OK / niet OK. ( schrap wat niet past ).
…………..beenhesp volwassenen aan € 13
=
€ …………….
…………..vegetarisch volwassenen aan € 13
=
€ …………….
…………..beenhesp kind (-12j) aan € 8
=
€ …………….
…………..vegetarisch kind (-12j) aan € 8
=
€ …………….
Totaal
=
€ …………….
Wij zitten graag samen bij de familie………………………………………………………..……………………….…..
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