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Med. 18/2016-2017

Halle, 28 april 2017

Beste ouders,
Heel graag nodigen wij u, uw familie en vrienden uit op het ‘Festival MondiHalle’ dat doorgaat op
13 mei ‘17 op de schoolcampus van BS Zilverberk. Kom genieten van optredens van onze kleine en grote
Zilverberkers en dit gedurende de ganse dag. Onderstaand kan u het programma terugvinden van de
optredens per podium.

Aanvang 11u30
Opening van de festivalcampus 11u
Einde 18u00
Podium 1 (buiten)
11u30
11u50
12u10
12u30
12u50
13u10
13u30
13u50
14u10
14u30
14u50
15u10
15u30
15u50
16u10
16u30
16u50
17u10
17u30
17u50

Podium 2 (turnzaal)
Peuters (juf Tamara)

1ste leerjaar (B en E)
1ste kleuterklas (B en D)
3de leerjaar (gemengde groep)
2de kleuterklas (A en D)
4de leerjaar (gemengde groep)
6de leerjaar (volledige groep)
2de leerjaar (gemengde groep)
Peuters (meester Guy)
1ste

leerjaar (C en D)
3de kleuterklas (A en B)

3de leerjaar (gemengde groep)
5de leerjaar (volledige groep)
2de kleuterklas (B en C)
1ste kleuterklas (A en C)
2de leerjaar (gemengde groep)
6de leerjaar (volledige groep)
3de kleuterklas (C en D)
5de leerjaar (volledige groep)
4de leerjaar (gemengde groep)

Natuurlijk zou een schoolfeest geen schoolfeest zijn, mocht er geen randanimatie zijn. Dit jaar zetten we
de mondiale sfeer in de kijker. Jullie kunnen in de verschillende werelddelen terecht voor een aantal
workshops zoals percussie, henna tattoo laten zetten, volksspelen, een aantal knutselactiviteiten,
verschillende sessies yoga, volksdans, cheerleaden, enz….


Verder kan u gezellig kuieren in de berbertent met lekkere thee en zoetigheden.
Naast de drankjes en de hapjes (frietjes, wafels, ijsjes), bieden we jullie ook de keuze uit verschillende
wereldgerechten :

 Pastabeker (Europa)  penne, bolognaisesaus, eventueel kaas
 Burger Deluxe (Amerika)  rundsburger, groenten, eventueel kaas, ketchup, luxe broodje
 Kip zoet/zuur (Azië)  stukjes kip, zoetzure saus, rijst
 Afrikaans gerecht met kip (Afrika)  kip, verse groenten, bakbanaan, gember, look
Om praktische redenen vragen we om deze gerechten VOORAF te bestellen en te betalen.
Alvast dank voor uw begrip !
Gelieve bijgevoegde bestelstrook, samen met gepast geld, aan de klastitularis van uw kind(eren) te
bezorgen ten laatste op vrijdag 5 mei.
Ter info
U kan al onze mededelingen raadplegen op
Tom Vancutsem
de schoolwebsite of op smartschool.
Directeur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………….………………………………
ouder van ………………………………………………………………………………………….. uit klas …………………
wens volgende gerechten te bestellen :
……….. x

pastabeker klein aan 4 euro =

………………. euro

……….. x

pastabeker groot aan 7 euro =

………………. euro

……….. x

burger deluxe aan 5 euro =

………………. euro

……….. x

kip zoet/zuur klein aan 4 euro =

………………. euro

……….. x

kip zoet/zuur groot aan 7 euro =

………………. euro

……….. x

Afrikaans gerecht klein aan 4 euro =

………………. euro

……….. x

Afrikaans gerecht groot aan 7 euro =

………………. euro

Totaal ………………. euro
Ik voeg hierbij ………………….. euro.
Na de betaling ontvangen jullie tickets, waarmee de gerechten doorlopend kunnen afgehaald worden
tijdens het festival.
Wij hebben er alvast zin in ! Jullie ook ?

