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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 

Betreft: Fuif – 15 februari – ‘Diep in de zee’ party! 

 

 

Beste ouders, 

 

Voor de 7e maal nodigt de ouderraad van Sint-Michiels iedereen uit op zaterdag 15 februari 2020 voor 

haar niet te missen ‘Diep in de zee’ party! Place to be: afdeling B, Sint-Michielslaan 33. 

 

Van 18:00 tot 19:30 voor de kids van de lagere school. 

Outfit? Pyjama of andere verkleedkledij natuurlijk! 

Je mag je absolute lievelingsnummer/-lied op je inschrijfstrook noteren. 

Van al die tophits maakt de dj dan een spetterende mix waarop jullie niet kunnen blijven stilstaan! 

 

Toegangsprijs: € 4 (daarin zitten een drankje en een zakje chips inbegrepen! (of 2 drankjes)) 

 

Vanaf 21:00 uur voor alle ouders, schoonouders, schoolteam draaien we opnieuw de beste 

dansnummers bij een glaasje en een knabbel/babbel. Wie in themakledij van DIEP IN DE ZEE komt, 

zorgt voor extra sfeer! 

 

U kunt kaarten en/of steunkaarten krijgen aan € 6 per stuk in voorverkoop of € 8 aan de deur. 

Daartoe geeft u onderstaande strook ingevuld terug mee met uw kind. Het bedrag zal worden 

aangerekend in de volgende schoolrekening. 

 

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het verfraaien van de speelplaatsen. 

 

De ouderraad     
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

…………………………………………………………………, ouder van ………………………………………………………………………………….. 

…………… ………………………………………………………………………………………. uit klas(sen) …………………………………………  

• bestelt hierbij …………………………… kaarten voor de kinderfuif op 15/02 van 18:00 tot 19:30 

• bestelt hierbij …………………………… kaarten voor ouderfuif op 15/02 vanaf 21:00 

Dit bedrag zal worden aangerekend in de volgende schoolrekening.  

U bent, ingeval van nood, te bereiken op volgend (mobiel) nummer: ………………………………………………………. 

Gelieve uw kind(eren) tijdig te komen ophalen. Waarvoor dank!  

 mijn kind mag na de fuif alleen naar huis komen  Handtekening: 

 mijn kind mag niet alleen naar huis 

Aan de ouder(s) en de leerlingen 
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