Buggenhout, oktober 2017
Beste Sprinkhaanvrienden,
De ouderraad van gemeentelijke basisschool ’t Sprinkhaantje zet al een aantal jaar haar beste
beentje voor om allerlei activiteiten in en rond de school te organiseren. Op die manier dragen we bij
aan een gezellige school waar iedereen zich thuis voelt. Dit jaar willen we wat ruimer kijken dan onze
eigen leefwereld. Daarom wordt ’t Sprinkhaantje dit jaar… DE WARMSTE SCHOOL!
Samen met het schoolteam en met extra hulp van de zesdeklassers organiseren we de warmste
kerstmarkt ten voordele van Music for Life. Zet alvast zaterdag 16 december met stip in uw agenda!
We hebben ook uw hulp nodig om dit evenement te doen slagen en een mooi bedrag te gaan
afgeven in Puyenbroeck, waar dit jaar de Warmste Week plaatsvindt.
Bent u een meester-confituurmaker? Kan u lekkere advocaat maken? Of bent u een krak in
handgemaakte decoratie?… Bent u bovendien bereid deze zelfgemaakte producten te schenken aan
de school? Wij verkopen alles graag op de kerstmarkt, uiteraard ten voordele van Music for Life
(Producten te bezorgen op school op vrijdag 15 december 2017, tussen 08.30 uur en 16.30 uur).
U kan ook gewoon de handen uit de mouwen komen steken tijdens de kerstmarkt zelf, want alle hulp
is welkom! Vul hiervoor bijgevoegd strookje in en bezorg dit vóór 10 november aan de klasleerkracht
of stuur een mailtje naar ouderraad.sprinkhaantje@hotmail.com .
Heeft u een eigen zaak? Dan kunt u sponsoren door een bedrag te storten op de rekening van de
ouderraad. U doet dit als volgt:
•

•

Mail deze gegevens naar ouderraad.sprinkhaantje@hotmail.com
o Naam en adres bedrijf
o Naam, voornaam telefoonnummer en mailadres contactpersoon
o Ondernemings- of BTW nummer
o Sponsorbedrag
o Logo van uw bedrijf als pdf- of png-bestand
Stort het gewenste bedrag op BE74 3630 5317 2107 (ouderraad ‘t Sprinkhaantje) met als
mededeling “ Music for Life 2017 + naam bedrijf”.
Vanaf € 25 wordt uw naam vermeld, vanaf € 50 zetten we uw bedrijf extra in de kijker!

We hopen natuurlijk u te kunnen verwelkomen op onze magische kersthappening en alvast bedankt
voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
de ouderraad

Ik, ondergetekende………………………………………………………………………………, mama, papa, grootouder…
van …………………………………………………………………………, leerling uit klas………….., werk graag mee aan de
actie Music for Life op 16 december 2017.
Mijn telefoonnummer is:………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn mailadres is:…………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ik wil graag helpen op de kerstmarkt zelf, neem contact met mij op
- Ik wil dit zelfgemaakt product schenken aan de school ten voordele van Music for
Life:……………………………………………………………..
Handtekening

