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Datum: 14/09/2020 
 
 
ONDERWERP:  
Kip aan ‘t spit 
 

 

Beste ouder(s),  

Naar jaarlijkse gewoonte is er op 3 oktober 2020 ‘Kip aan ‘t spit’. Dit jaar zal dit vanwege de                   

huidige omstandigheden niet doorgaan in de Sceure maar organiseren we een heuse            

‘McChicken drive-in 😉 ’ op de parking van school. U kan afhalen tussen 17u30 en 20u30.  

De voorbije 2 jaren konden we met de opbrengst van dit eetfestijn een klim- en klauterparcours                

aanleggen zowel bij de kleuters (2019) als bij het lager (2018). Ook dit jaar zetten we verder in                  

op het aanpakken van de speelplaats.  

Met de opbrengst van dit jaar willen:  

- een slaapklasje inrichten voor onze allerkleinsten 

- speelgoed aankopen om een heus uitleenwinkeltje te maken over de middag 

Elk gezin dat 10 kaarten of meer (ver)koopt, krijgt voor alle kinderen uit dat gezin een gratis                 

zakje chips. Misschien ziet uw familie het wel zitten om even langs de drive-in te passeren of                 

kan je een maaltijd voor je buren meenemen?  

Een ‘McChicken drive-in’ is uiteraard niet hetzelfde als gezellig samen tafelen, genieten van een              

hapje en een drankje en ondertussen vertoeven in aangenaam gezelschap maar we hopen op              

deze manier een veilig alternatief te bieden.  

Om toch de sfeer van samenhorigheid erin te houden, koppelen we er een ‘challenge’ aan vast:  

Neem na het afhalen van de kip een selfie terwijl jullie gezellig aan tafel zitten en stuur die door.                   

Dit kan via onze facebookpagina, via mail of via whatsapp: 0497/83.16.77 

Raken we aan 80 foto’s dan organiseren we een ‘geniet-momentje’ met al onze kinderen op               

school.  

We hopen u allen te mogen begroeten aan onze drive-in!  

Graag inschrijven tegen maandag 21 september 2020 

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

Wij, ouders  van ………………………………………………………………………………….     klas ….…  bestellen:  

………………………… zakjes chips x 1 € = …………………  € 

……………………….. picon (per l) x 15 € = …………………  € 

………………………… kinderen x 7 € = …………………  € 

(= 2 frikandellen met koude groenten, frietjes - nog zelf af te bakken en dessertje)  

……………………….. volwassenen x 14 € = …………………  € 

(= halve kip met koude groenten, frietjes - nog zelf af te bakken en dessertje)  

 

Graag  contante betaling, daarna krijgen de kinderen de kaarten vanaf maandag 21 

september mee naar huis. 


