Beste ouder
Ook dit jaar zetten we de deuren van basisschool Immaculata wijd open. We nodigen je van harte
uit op de derde editie van onze kerstmarkt “Lichtjes gezellig” (… omdat alle goede dingen uit 3
bestaan).
Op donderdag 20 december 2018 verwelkomen we je met open armen vanaf 17.30 u. tot ongeveer
22.00 u. Natuurlijk kun je ook eens binnenspringen op het uur dat je past.
We willen er op deze donkerste dagen van het jaar een lichtjes gezellig feest van maken en de
Warmste Week steunen. Het wordt vast nog warmer met jou erbij!

Tentoonstelling
Alle kinderen (kleuter en lager) gingen creatief aan de slag. Graag nodigen we je uit om
hun mooie, sfeervolle resultaten te komen bewonderen in onze tentoonstellingsruimte.

Warmste week
Er kunnen die avond ook liedjes aangevraagd worden voor onze goede doelen. In
verschillende tentjes kan je werkjes, hapjes en gebakjes aankopen t.v.v. MamaStart
en Ûze Plekke die de strijd aangaan tegen armoede in Brugge.

Stemmige optredens en Sterrenstoet
18.00 u. Onze schattige kleuters brengen het kerstverhaal in de
Sint-Michielskerk en keren samen met jou in een heuse
sterrenstoet vol lichtjes terug naar school.
18.45 u. De kinderen uit L1, L2 en L3 brengen een hemels concert in de sportzaal.
19.30 u. De kinderen uit L4, L5 en L6 sluiten de avond af met een
sfeervolle samenzang op de middenspeelplaats.

Gezellige bar …
Deze happening brengt mensen bij elkaar voor een gezellige babbel.
Om de bediening vlotter te laten verlopen, geven we je de kans om nu al een drank- en eetkaart te
kopen. Zo’n kaart bevat 20 bonnetjes van 0,50 euro en kost dus 10 euro. De avond zelf worden er
ook nog bonnetjes verkocht. De bestelling gebeurt via bijgevoegd bestelformulier. Het bedrag komt
dan op de rekening.

… en nog veel moois & lekkers!!!
Geen kerstmarkt zonder lekkernijen. Er zijn heerlijke braadworsten en frietjes te verkrijgen. Laat je
bovendien ook maar verrassen door het culinaire talent van onze kinderen. Al dit lekkers koop je
aan met de drank- en eetkaart.
Ook de liedjes die je aanvraagt, de werkjes, hapjes en gebakjes die je aankoopt, kan je steeds
betalen met dezelfde drank- en eetkaart of losse bonnetjes.

We heten je van harte welkom!
Michel Goeman, directeur,
alle leerkrachten en opvoeders van de basisschool

Plannetje

WAAR?

UUR?

WAT?

RUIMTE?

A

18.00 u.

‘Beeldig’ kerstverhaal door de kleuters

B

18.30 u.

‘Schitterende’ sterrenstoet door de kleuters richting de

Van de Sint-Michielskerk

kerststal

naar de grote speelplaats

Sint-Michielskerk

C

18.45 u.

‘Hemels’ concert door L1, L2 en L3

Sportzaal

D

19.30 u.

‘Sfeervolle’ samenzang door L4, L5 en L6

Middenspeelplaats

E

Vanaf

Doorlopend bar, frietjes en braadworsten

Eetzaal en afdak grote

17.30 u.
F

Vanaf

G

17.30 u.

speelplaats
Doorlopend tentoonstelling en verkoop voor het goede
doel

Middenspeelplaats en
klassen er rond

Drank- en eetkaart ‘Lichtjes Gezellig’ bestellen
De prijs per bonnetje bedraagt 0,50 euro:
3 bonnetjes: water, fruitsap, cola, limonade, koffie en thee
4 bonnetjes: pils, frietjes, glühwein, jenever en warme chocolademelk
5 bonnetjes: Brugse Zot Blond, Brugse Zot Dubbel, SportZot
witte of rode wijn
6 bonnetjes: heerlijke braadworst
De bestelling van zo’n drank- en eetkaart gebeurt via de leerkracht van jouw kind. Het bedrag komt
op de schoolrekening.
De vader / moeder van ________________________________________________ uit klas
______ zouden graag ______ (aantal) drank –en eetkaart(en) aanschaffen. We krijgen die via ons
kind op maandag 17 december.
_______ x 10 euro = _______ euro.
Dit bedrag komt op de schoolrekening.

Handtekening ouder

