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Schabartfeesten 20 en 22 mei 2016 
Beste ouders, beste sympathisanten 
 
We zijn weer helemaal klaar voor een druk weekend: de Schabartfeesten, het schoolfeest van 
de Broederschool. 
 
Na maanden voorbereiden en plannen hopen we u we opnieuw een spetterend feest te kunnen 
bieden! Het feestcomité stond in voor de planning van de Vlaamse kermis en de optredens, het 
reserveren en huren van de materialen en het bestellen van de drank. De leerkrachten zorgden 
voor het inoefenen van de dansjes door de kinderen. Ook de ouderraad draagt haar steentje bij 
door het organiseren van de barbecue en het verzorgen van de eetstanden tijdens het school-
feest.  
 
Wij hopen natuurlijk op een ruime belangstelling, want door uw steun en met de opbrengsten 
van het schoolfeest kunnen we weer heel wat projecten financieren. Zo denken we in het ver-
leden aan het verbouwen van de eetzaal, een toiletruimte voor de kleuters en zo veel meer! 
 
Enkel het weer weet nog niet of het mee wilt! We hopen natuurlijk dat het weerbericht een 
dagje opschuift, maar helaas hebben we dit niet in de hand… We gaan er alvast de moed niet 
bij verliezen en geloven erin dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn! 
Daarom deze oproep aan u allen: kom ons zondag steunen tijdens het schoolfeest.  
Weer of geen weer, wij brengen u een schitterende show! 
Wij gaan ervoor en hopen natuurlijk op droog weer zodat alles zijn gewone gangetje kan gaan 
en we gezellig met zijn allen samen kunnen genieten van het schoolfeest op onze speelplaats. 
In  het slechtste geval zorgen wij voor een warme turnzaal waar u terecht kan voor koffie, drank 
en heel wat hapjes. In dat geval zal de Vlaamse kermis ook doorgaan in de eetzaal en zal de 
fietsenattractie onder het afdak doorgaan.  Het optreden van de kinderen voorzien we tijdens 
de drogere periodes. De kinderen zullen dan na hun dansje ook opgevangen worden onder het 
afdak waar ze onmiddellijk voorzien worden van hun jas of trui. 
 
Zondag willen we ook onze nieuwe opvang officieel openen. Dit zal doorgaan om 13u30.  
De juffen van de opvang geven u in de loop van de namiddag graag een rondleiding zodat u hier 
een kijkje kan komen nemen. Wij zijn alvast fier op het resultaat: de opvang werd een mooie 
plek waar jullie kinderen met plezier naar toe zullen komen.. Zeker de moeite om even te ko-
men kijken! 
Verder verwachten we de kinderen om 14u00 op school. We vragen om NIET naar de klassen 
te gaan. Er wordt omgeroepen wanneer de kinderen naar de afgesproken plaats moeten ko-
men om zich om te kleden! 
 
(z.o.z.) 
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Programma Schabartfeesten. 

Vrijdag 20 mei:  ‘Kids got talent’ in de turnzaal vanaf 19u00. 

Zondag 22 mei:  11u30: Barbecue 

13u30: Officiële opening van de vernieuwde opvanglokalen door het 

schoolbestuur 

   14u00: Kinderen maken zich klaar voor hun show ‘Speuren naar kleuren’ 

13u30: Opening van de Vlaamse kermis met allerhande leuke attracties 

voor de kinderen, prijzentombola, Crazy Wheels, springkasteel, schmink-

stand, taart en koffie, barbecue, frietjes, frisdranken, biercafé en aller-

hande lekkers. 

   17u30: Trekking grote tombola. 

Van harte welkom! 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam 

 

 


