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SECUNDAI

Beste
Op 5 en 6 mei opent de school opnieuw zijn deuren voor het grote publiek. Graag nodigen wij u, familie en vrienden uit om een
kijkje voor en achter de ‘coulissen’ van onze school te nemen. Wij kunnen alvast verklappen dat groot en klein weer heel wat in
petto heeft om er voor iedereen een geslaagd opendeurweekend van te maken.
Al jaren doen we vanuit de ouderraad een vriendelijke oproep om onze school via een advertentie te sponsoren. In ruil voor uw
bijdrage krijgt u een leuke vermelding via de website van de ouderraad en via de sociale media van de school en de ouderraad.
Daarnaast zullen alle logo’s tijdens de opendeurdagen op minstens 10 grote bannerrollers geplaatst worden.
De tv-schermen in het secundair zullen tijdens deze open dagen de namen van alle sponsors weergeven. Tot slot zullen
uw gegevens in een flyer van de ouderraad verschijnen die met alle leerlingen meegegeven wordt én in meer dan 400
informatiemappen van toekomstige studenten zal bijgevoegd worden. Zo helpt u de school met het realiseren van projecten.
Dankzij uw financiële steun slaagden we er vorig jaar in om voor het secundair de aankoop van pingpongtafels te sponsoren,
kon men aan de hand van bib-boxen het leesplezier in de lagere school verhogen en kwamen er nieuwe meubeltjes voor de
kleuters. Dit jaar willen we voor het secundair de speelplaats verder verfraaien, plant men in de lagere school de aankoop van
extra ludomodules en hoopt men in de kleuterschool de aankoop van nieuwe stoeltjes en zitbankjes in de gangen te kunnen
realiseren.
Het is dus mede dankzij u dat wij onze schoolkinderen met extra’s kunnen verwennen. DANKJEWEL !
Via onderstaande strook of via het e-mailadres hfam.opendeur@gmail.com kunt u tot 20 maart 2018 uw sponsoring
bevestigen. Uw logo of naamsvermelding mag naar hetzelfde e-mailadres gestuurd worden.
Gelieve het verschuldigde bedrag voor 22 maart 2018 te willen overmaken op het rekeningnummer van de kerngroep ‘Opendeur’
BE30 7795 9554 8611 met vermelding ‘Sponsoring Opendeur 2018’. VIP-sponsors ontvangen een kwitantie voor hun
gesponsorde bijdrage.
Heeft u nog bijkomende vragen omtrent deze sponsormodule, dan helpen wij u graag verder.
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.
De directie						

De ouderraad en de kerngroep ‘Opendeur’

Marlies Pype (kleuterschool)				
Anne Heyndrickx (lagere school)				
Piet Van Der Hoeven en Peter Coupé (secundaire school)

Carla De Colvenaer (voorzitter ouderraad lagere school)
Bieke Van Haver (voorzitter ouderraad secundaire school)
Wouter Schats (coördinator kerngroep ‘Opendeur’)

Naam sponsor: ......................................................................................................................................................
Publiceert namens (naam leerling): ..............................................................................................................................
Klas: .............................................

Kleuterschool/ Lagere school/ Secundaire school (schrappen wat niet past)

Adres: ...................................................................................................................................................................
Telefoon: ........................................... E-mailadres: ..............................................................................................
verklaart zich akkoord om vermeld te worden

als VIP-sponsor voor het volledige sponsorpakket € 60

						

als steunend lid (enkel naamsvermelding op website) € 20

Uw handtekening voor akkoord + datum:
Graag het verschuldigde bedrag voor 22 maart 2018 overmaken op het rekeningnummer van de kerngroep ‘Opendeur’ BE30 7795 9554 8611
met vermelding ‘Sponsoring Opendeur 2018’. VIP-sponsors ontvangen een kwitantie voor hun gesponsorde bijdrage.

