Beste ouder,
Met frisse moed en veel enthousiasme zijn we alweer het nieuwe schooljaar ingestapt, een
schooljaar waarin we onze kinderen volop ondersteunen in hun ontplooiing en kind-zijn.
De Vriendenkring zet zich in en organiseert activiteiten om onder meer schooluitstappen, busvervoer
en aankoop/huur van digiborden mogelijk te maken.Zo zijn de “investeringen” altijd zichtbaar en
weet u als ouder waarvoor we de geplande activiteiten organiseren.
Onze activiteiten dit schooljaar:







Pizzaverkoop oktober 2018 (volgt binnenkort)
Kerstcadeautjesverkoop
Gezellig samenzijn na kerstspel op 21 december 2018
Restaurantdag op 17 maart 2019
Schoolfeest op 4 mei 2019
Niet te vergeten: onze fruitdag, de eerste vrijdag van de maand

Wil je je ook inzetten voor onze kinderen en de school? Dat treft! Bij elke activiteit geven we een
hulpcheque mee. Vul deze in en stel je kandidaat om ons bij te staan als tapper, opruimer,… wat je
zelf graag doet.
Kom gerust langs op onze volgende vergadering op 9 oktober om 19.30u in het bovenste
containerklasje. Heb je vragen, mail naar info@devriendenkringwaanrode.be

NIEUW: Troop mee en steun gratis De Vriendenkring
Troopen is een nieuw werkwoord, en dat staat voor: ‘help ons de kas van De Vriendenkring te
spijzen!’ Dat kan door online te shoppen, bij jouw favoriete webshop. Voor je jouw bankkaart
bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals die van De Vriendenkring
https://www.trooper.be/dezonnebloemwaanrode
2. Op deze pagina staan links naar tientallen webshops zoals Coolblue, Booking.com,
Collect&Go, Fun, Cheaptickets, Torfs, JBC… Kortom: ga op ontdekking!
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de
shop welke vereniging jij wil steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit
te geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar De Vriendenkring. Zo is iedereen
blij!
Troop jij ook mee? Van harte bedankt!
Samen maken we er een leuk schooljaar van!
Ouderraad De Vriendenkring

