
ZOEKTOCHT SPONSORING OUDERFUIF

Beste ouder,  of sympathisant van onze school,

Sinds enkele jaren organiseert de ouderraad in het voorjaar een spetterende fuif voor leerkrachten 
en ouders van school. We vinden het belangrijk dat we samen een fijne avond kunnen beleven, de 
fuif is de perfecte manier om elkaar (nog) wat beter te leren kennen. We starten dit jaar wat vroeger 
zodat we eerst gezellig samen een hapje/ snack kunnen eten, nadien kies je zelf maar of je aan de 
bartafels gaat staan en/of je je aan een danspasje waagt…

 Dit schooljaar gaat de fuif door op zaterdag 23 februari 2019.

Bij de organisatie kunnen we steeds rekenen op heel wat steun van ouders binnen en buiten de 
ouderraad, ieder draagt een steentje bij op zijn/ haar manier. 

Om van de fuif een nóg groter succes te maken zijn we dit jaar ook op zoek naar ouders die de 
school een warm hart toe dragen en bereid zijn om te sponsoren om zo de opbrengsten van de fuif 
te verhogen. De opbrengst van de fuif wordt, in samenspraak met directie en leerkrachten, gebruikt 
voor activiteiten of voorzieningen ten voordelen van onze kinderen op school. Uiteraard bezorgen wij
jullie ook een attest voor de boekhouding. 

We denken jullie met deze ‘deals’ snel te overtuigen: 

 50 euro: naam op flyer + 2 tickets

 150 euro: naam of logovermelding op flyer + meet & greet met DJ Pat Krimson (op 
de fuif) + 4 tickets + fles cava

 250 euro: naam of logovermelding op flyer + meet & greet met DJ Pat Krimson (op 
de fuif) + 6 tickets + 2 flessen cava

Hebben jullie interesse?

Neem dan (vrijblijvend) contact op met Veerle Aers 

via veerleaers@hotmail.com of 0479/66.31.27

! Omdat we de flyers tijdig willen drukken, hebben we jouw antwoord nodig vóór 1 december 2018. 

Vriendelijke groeten,

mailto:veerleaers@hotmail.com


De werkgroep FUIF


