PANNENKOEKENVERKOOP
Beste kinderen, ouders, grootouders, buren en vrienden,
Omwille van het Coronavirus kan de kaas- en wijnavond dit jaar niet doorgaan, maar we
organiseren een lekker alternatief: een overheerlijke pannenkoekenbak.
De pannenkoeken worden verkocht per pakket van 10. Eén pakket kost 5 euro.
Uiteraard houden we te allen tijde rekening met de coronamaatregelen.
Smullen jullie mee?

Hoe bestellen?
1/ Stort het totaalbedrag (€ 5 x aantal pakketten) op rekening van het Oudercomité:
BE75 3630 3502 7851. Vermeld de naam van uw kind + klas. Dit ten laatste op vrijdag
23/10/2020.
2/ Bevestig uw bestelling ook per mail via ocdewindwijzerkalken@hotmail.com.
Vermeld opnieuw de naam van uw kind, de klas en het aantal pakketten.
De pannenkoeken worden meegegeven aan de kinderen op donderdag 29/10/2020
(laatste schooldag voor de herfstvakantie).
Met de aankoop van een pakket pannenkoeken steunt u de jaarlijkse werking van het
oudercomité. We stellen ons graag aan u voor op de keerzijde van deze brief.

Ken je het oudercomité nog niet?
We stellen ons graag even aan jullie voor!
Het oudercomité van de Windwijzer Kalken bestaat uit een enthousiaste groep ouders
die zich samen met de school inzetten om van De Windwijzer een nog leukere plek te
maken.
We organiseren activiteiten waarop ouders en leerkrachten elkaar beter kunnen leren
kennen en we steken de handen uit de mouwen bij het grootouderfeest, schoolfeest, ….
We hopen natuurlijk samen met u dat we zo snel mogelijk deze activiteiten opnieuw
kunnen organiseren.
Met deze activiteiten proberen we geld in te zamelen om ons steentje bij te dragen bij
de aankoop van duurzaam materiaal, we sponsoren een klasactiviteit, … Kortom, alles
wat we inzamelen stroomt terug naar uw kind. Een voorbeeld hiervan zijn de aankoop
van laptops voor de lagere school, een project dat we dit jaar samen met de school
willen realiseren.
Tot slot doen we graag nog een een oproep om jullie kassatickets van de Spar in Kalken
op te sparen en mee te geven met uw kinderen. De juffen zullen deze tickets verzamelen
en hiermee krijgen we een mooie korting wanneer we inkopen doen voor onze
activiteiten.
Wil je graag deel uit te maken van ons OC-team?
Contacteer ons via Facebook (Oudercomité De Windwijzer Kalken) of via mail
(ocdewindwijzerkalken@hotmail.com).
Of spreek één van onze leden aan, zij geven met plezier wat extra uitleg.

