Sint-Franciscusschool
De lokale school: een goede keuze!
Kennismaken met de school en inschrijven van kinderen kan:
- tijdens dit schoolfeest
- tijdens de schooluren
- van 1 juli t.e.m. 5 juli tijdens de voormiddag
- vanaf 19 augustus elke voormiddag
- na telefonische afspraak met de directie
014 413353 – 0486 752979
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf het moment dat ze 2½ jaar zijn en
kunnen naar school op volgende instapdata:
- begin schooljaar:
02-09-2019
- na de herfstvakantie:
04-11-2019
- na de kerstvakantie:
06-01-2020
ste
- de 1 schooldag van februari
03-02-2020
- na de krokusvakantie
02-03-2020
- na de paasvakantie
20-04-2020
- na het hemelvaartsweekend
25-05-2020
meebrengen: - isi+-kaart
- eventueel kinderpasje of uittreksel geboorteakte

KOBArT vzw
GVB Sint-Franciscus
Schorvoortstraat 31
2300 Turnhout
Lut Verheyen, directeur

Tel.: 014 413353
sint-franciscus@telenet.be
www.sint-franciscusschool.be

wij
vliegen
naar …

Barbecue ouderraad 2019

Kinderkermis

Ter gelegenheid van het schoolfeest organiseert de ouderraad op zaterdag
18 mei 2019 de welbekende barbecue. De opbrengst zal ten goede komen aan
de kinderen van onze school. Men kan deelnemen aan de prijs van 12 euro per
volwassene (2 stukken vlees) en 6 euro per kind (1 stuk vlees).
Voor de vispapillot vragen we 7 euro per stuk. Je kan kiezen uit:

Mister Bibber Rad van Fortuin Ballen gooien Eendjes vissen Springkastelen Trampoline …met prijsjes voor de kinderen

€ 6 / stuk: saté – hamburger – kipfilet – barbecueworst
vegetarische burger – curryworst - ribbetjes
€ 7 / stuk: vis in papillot
Vanaf 11.45 uur bieden wij u een gevarieerd groentebuffet aan met aardappelen, brood en
uw keuze vlees. Het einde is voorzien omstreeks 13.30 uur. We vragen wel om vooraf in te
schrijven en te betalen a.u.b.. U kunt onderstaande strook en het geld in een gesloten omslag
op de school bezorgen via de leerkrachten of het secretariaat t.e.m. donderdag 9 mei 2019.
Online inschrijven kan via www.cognitoforms.com/Ouderraad1/BBQSchoolfeest2019 of scan
de QR-code hiernaast.
Wij danken u alvast op voorhand.

Tombola

De ouderraad Sint-Franciscusschool

Tombola-omslagen:
altijd prijs!

Fotopresentatie
Cafetaria met theehoekje
Inschrijvingen
Eetstraat met frietjes,

Nieuwe leerlingen inschrijven
hotdogs, hamburgers, kipkebab,
voor het schooljaar 2016-2017
bbq-worst
is mogelijk.

ijsjes

Optredens kleuters:
inschrijven bbq?
scan hier!

13.30 uur
Optredens lagere school:

14.30 uur

