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OLGA-KAARTAVOND & -ETENTJE IN ONZE SCHOOL
Op zaterdag 17 november organiseert
“OLGA”, de Vriendenkring van onze
school een KAARTAVOND VOOR

SPEELGOED & STREEKBIEREN EN
EEN ETENTJE.
De Vriendenkring OLGA zorgt voor:
 geschikte en moderne onderwijsmethodes
 computerinfrastructuur
 digitale borden in de klassen
 boeken en educatief speelgoed
 financiële bijdrage voor het schoolbusvervoer
 infrastructuurwerken
 en nog veel véél meer

 Vrije keuze om te kaarten met wie
je wil
 Kaarten tot en met 101
 Geen kampioenschap: iedereen kan
kaarten hoe hij of zij wil
 Kaarten kan tot ± 22.00u

Het is mede dankzij de financiële steun
van de Vriendenkring OLGA dat we
kwaliteitsonderwijs kunnen aanbieden.
we u de KAARTAVOND
ETENTJE dan ook warm aanbevelen.
Mogen

&

Enkele praktische tips:
 De kaartavond vindt plaats in de
polyvalente zaal.
 De kaarten liggen klaar vanaf 18.00u en er
kan gekaart worden tot ± 22.00u.
 Het schoolrestaurant opent de deuren
vanaf 19.00u.

het

U VINDT BIJ DEZE INFO EEN
KAARTERSLIJST (DOEL VAN DE LIJST:
ZIE KEERZIJDE).
ALLE KAARTERSLIJSTEN
DIENEN TERUG OP SCHOOL BEZORGD
TE WORDEN.
Steven Verplancke
Directeur
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WERKING EN DOEL VAN DE KAARTERSLIJSTEN: VOOR KAARTERS EN NIET-KAARTERS
- Iedereen (ouders, grootouders, buren, vrienden, sympathisanten, …) kan een bedrag naar keuze
op de kaarterslijst van uw zoon of dochter plaatsen. Alle bedragen zijn welkom.
- Iedereen die een bedrag op de kaarterslijst heeft geplaatst, kan dit bedrag gebruiken als
inschrijvingsgeld tijdens de kaartavond zelf. Zo hoeft die persoon geen inschrijvingsgeld
meer te betalen en kan onmiddellijk kaarten.
- Tijdens de kaartavond dient er bij elk spel en per tafel (vier personen) wel nog € 6 betaald te
worden voor vier consummaties.
- Er is een tombola met talrijke prijzen voorzien voor mensen die een bepaalde som op de
kaarterslijst van uw zoon of dochter hebben geplaatst.

BELONING VOOR DE LEERLINGEN
Natuurlijk kunnen broers en zussen, mama’s en papa’s meehelpen deze lijsten te vullen want,
er worden waardebonnen geschonken aan de gezinnen die op hun lijst minimum
€ 10 hebben verzameld.
Hoe groter het bedrag op de kaarterslijst, hoe groter de waarde van de waardebon.
Voor de leerlingen met de TIEN HOOGSTE BEDRAGEN worden superwaardebonnen en een foto in de
schoolkrant INFO voorzien.
Er kan afgerekend worden aan de klastitularis op:
- maandag 15 oktober 2018
- maandag 22 oktober 2018
- maandag 5 november 2018
- maandag 12 november 2018
- donderdag 15 november 2018

 Vrije keuze om te kaarten met wie
je wil
 Kaarten tot en met 101
 Geen kampioenschap: iedereen kan
kaarten hoe hij of zij wil
 Kaarten kan tot ± 22.00u

De kaarterslijsten worden volledig afgesloten op donderdag 15 november 2018.

ALLE KAARTERSLIJSTEN DIENEN TERUG OP SCHOOL
BEZORGD TE WORDEN.
ETENTJE TIJDENS DE OLGA-KAARTAVOND IN ONS SCHOOLRESTAURANT
Ook dit jaar bieden wij de kans, zowel
aan de kaarters als aan de niet-kaarters,
om ter gelegenheid van de kaartavond op
zaterdag 17 november te proeven van
onze lekkernijen.
Er kan gekozen worden tussen:
 stoofvlees met frietjes
 americain met frietjes
 warme vegetarische burger

De prijs bedraagt € 15 voor volwassenen en € 7
voor alle jongeren (-14 jaar).
De eerste maaltijden zullen klaar zijn vanaf
19.00u en het schoolrestaurant blijft open tot
22.00u.
Inschrijven kan via de volgende Schoolkrant
INFO (eind oktober).

De leden van het Oudercomité zorgen voor een
nagerechtenbuffet.
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