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Programma: 

  - Breughelmaal 

  - Optreden met muziek van vroeger en nu  

  - Spelletjes 

 

Vanaf 11u30 kan iedereen aanschuiven aan het buffet  

op de terreinen van het Chiroheem.  

Om 14u30 stipt start een verrassend spektakel met inbreng  

van alle klassen van onze basisschool.  

Voor en na het optreden zijn er doorlopend spelletjes en  

versnaperingen voor groot en klein. 

 

We eindigen om 18u00.  

 
Op de invulstrook vermeldde ik  …..u  

om deel te nemen aan de maaltijd. 

 

  



INSCHRIJVINGSSTROOK     Breughelmaal 

 

Familie: ……………………………….      Aantal personen: …….. 

0 11u30 

0 12u00 

0 12u30 

0 13u00 

0 13u30 

0 14u00 

  

Wij schuiven graag aan om: 

 

  

 

U kan tot en met woensdag 15 mei digitaal inschrijven via bijgevoegde link of 

het formulier op de schoolwebsite. Strookjes mogen ook via de klassen ingele-

verd worden.  

De afrekening gebeurt ter plaatse. (Cash/Payconiq/Bancontact) 

 

     

X ….. 

X ….. X ….. 

X ….. 

X ….. X ….. 
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We zijn op zoek naar een heleboel helpende handen om dit feest tot een groot 

succes te maken. Daarom de dringende vraag om een handje toe te steken.  

Lukt het jou om het schoolfeest te ondersteunen? 

Vul dan dit strookje aan.  

Alvast bedankt voor uw inzet.  

 

 

 

Naam: ……………………..…..  Ouder van: ………………   Klas: ….. 

  

O Wil meehelpen op 25 mei 

 O   in de voormiddag (8u-11u) (opzetten tenten en aankleden terrein) 

 O   11u30 tot 15u30  

 O   15u tot 18u    

 O   na 18u (opruim) 

Meerdere antwoorden zijn ook juist. We zorgen ervoor dat medewerkers bij 

het optreden van hun kinderen aanwezig zijn. 

 

O Wil een taart bakken en kom die rond 10u afgeven aan het Chiroheem 

De mooiste taart wordt uitgekozen door een kinderjury.  

De winnaar krijgt een leuk geschenk. 

 

 

  


