
 

Oudervereniging GBS ‘t Kraaiennest vzw  

Beste ouders, 
 
Het schoolfeest staat voor de deur! Op zondag 25 maart is het weer feest voor onze kinderen, maar 
ook een gezellig moment voor ouders, grootouders en sympathisanten van onze school. Misschien 
wil jij ook helpen om er een echt feest van te maken?  
 

- Woensdag – of donderdagavond 21of 22 maart zoeken we helpers om de techniek klaar te 
zetten voor de optredens, en om de matten uit te rollen in de zaal.  

- Vrijdag 23 maart van 15u30 tot 18u30 wordt de verdere opbouw gedaan. 
- Zondag 25 maart gaan de deuren open vanaf 13u30. De optredens van de lagere school zijn 

om 14u30 en daarna staan er voor alle kinderen grime, haartooi, eendjes vissen, ,.. op het 
programma. We voorzien popcorn, hotdogs, verwenkoffie…  en een uitgebreide bar zodat 
iedereen gezellig kan blijven hangen na het optreden. Na de optredens is dan ook het 
drukste moment, dus kunnen we het meeste volk goed gebruiken.  

- Zondag vanaf 18u30 start de afbouw van het schoolfeest en zijn helpers ook welkom. 
 
Wil je graag helpen, laat het ons dan weten via onderstaand briefje of door een mailtje te sturen 
naar oudervereniging@tkraaiennest-grembergen.be. Een berichtje via onze facebookpagina kan 
natuurlijk ook.  
 
We hebben graag de invulstrookjes of mails tegen woensdag 21 maart binnen. 
 
 
Anneke Gabriël     Lien Van Belle 
Directeur      Voorzitter Oudervereniging 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………,  ouder van  
 
……………………………………………………………………………………klas ………………………… wil komen helpen. 
 
Email-adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
Heb je een voorkeur voor een bepaalde taak ? 

 Haartooi / grime   O   Afwassen / afruimen      
 Achter toog / koffiebar   O   Maakt niet uit  

 

Woensdag of donderdag voor opbouw  
vanaf 20u00 

 
 

Zet je je gsm nr hier even bij? Dan kunnen 
we verwittigen welke dag het wordt 

 
vrijdag vanaf 15u30 voor opbouw (of later) 

 

 
zondag van 13u15 tot 14u30 

 

 
zondag van 14u30 tot 15u30 (tijdens optreden) 

 

 
zondag van 15u30 tot 17u00  
(drukste moment!) 

 

 
zondag van 17u00 tot 18u30 

 

 
zondag vanaf 18u30 voor afbouw 
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