OUDERRAAD – UITWUIF PICKNICK
ZONDAG 23 juni 2019
Best leerlingen, ouders, sympathisanten
Nog één keer willen we knallen vóór we de vakantie ingaan. We wachten nog even de
proefwerken af, maar eens die achter de rug zijn, mag het dak er nog eens af. Samen met
jullie allen willen we het schooljaar in schoonheid uitwuiven met een heuse schoolpicknick,
en dat op zondag 23 juni.
Bestel je picknickpakket op https://club250.be/picknick/ en geniet mee van ons laatste
event! Een aperitiefje kan al vanaf 11u, aanschuiven voor de picknick vanaf 11u30. Wij
voorzien een gevarieerd aanbod aan spijs, drank, gezonde maar ook minder gezonde
dessertjes en een taartenbuffet. Jullie hebben keuze tussen rijk belegde pistolets,
pastasalade met kip of vegetarische couscous. Er zijn grote en kleine porties volgens de
omvang van de maag, en zelfs een pistolet-choco voor de kleinsten. Daar dit ons laatste
event wordt, is het tevens de laatste kans onze Club250-drankkaarten te gebruiken.
Voor het taartenbuffet organiseren we een heuse bake-off. Breng je zelfgemaakt gebak
mee en doe mee aan de Club250-bake-off. Elkeen die een taartje meebrengt naar de
picknick mag naar hartenlust proeven van andermans taarten, en deze beoordelen. De
niet-bakkers mogen ook vrij proeven, maar in mindere mate. Op het einde van het buffet
gaat de beste bakker lopen met de Club250 bake-off beker.
Daarnaast voorzien we spel voor iedereen, en dat de middag door. Op het programma:
- een Kubb-tornooi (aanvang 13u – finale 16u)
- workshop strandbloemen maken (om 13u30 en 15u30)
- de Club250-bingo (om 14u)
- de sterkste familie, papa’s en mama’s - touwtrekcompetitie (om 14u30)
- doorlopende schaak
Voor het Kubb-tornooi is inschrijving gewenst, hetgeen je doorgeeft bij de bestelling van
de picknick. Deelname is gratis bij de picknick. Het aantal ploegen wordt beperkt tot 16,
dus snel zijn is de boodschap. Extra ploegen belanden voorlopig op een wachtlijst. Voor
het touwtrekken kunnen ploegen de dag zelf worden samengesteld en doorgegeven. Deze
bestaan uit maximum 5 personen, waarvan 2 volwassen. Ook andere activiteiten en
workshops zijn de dag zelf te volgen zonder inschrijving.
Wil je het schooljaar in schoonheid uitwuiven, een ontspannende middag
beleven, of heb je nog drankkaarten te consumeren, surf dan als de bliksem
naar www.club250/picknick om je deelname te registreren en je
picknickpakket te bestellen. Inschrijven kan tot maandag 17 juni.
Vriendelijke groet en tot dan!
De ouderraad en het schoolteam
Namens de ouderraad,
Thomas Vansteenkiste

Anne Dierickx, directeur

