Tijdens een College café kan iedereen die wil IETS KOMEN DRINKEN op onze school.
Onze speelplaats wordt het decor voor EEN GEZELLIG BUITENTERRAS. De toog staat al opgesteld, de
tafels en stoelen worden bovengehaald en we maken er gewoon een gezellige middag van! We
hopen écht dat u erbij kunt zijn!
Wij zetten graag in op VERBINDING. We willen verbinding met onze kinderen, maar
zeker ook met onze ouders. In ‘normale tijden’ zien we elkaar regelmatig op school,
doen we een babbeltje en komen jullie op onze speelplaats. Door corona was/is die afstand
soms beduidend groter en dat vinden we jammer. Voor vele ouders is ons College café reeds
een begrip. Voor vele ouders is dit ook iets volledig nieuw. In de afgelopen twee jaar konden en
mochten we dit immers niet organiseren. Kom gewoon langs, kom rustig iets mee drinken en
een aangenaam babbeltje doen met andere ouders of leerkrachten. Welkom! Wel, kom!

Noteer vrijdag 1 april in uw agenda. VANAF 14U00 BENT U WELKOM OP ONZE SPEELPLAATS!
De kinderen doen hun gebruikelijke activiteit op vrijdagmiddag tot 15u00, maar u kan
dus al vroeger komen genieten van onze omgeving. Maak een wandeling in de
paterstuin, passeer onze moestuin,… of kom al gewoon een terrasje doen. Ons café
opent om 14u00. (Kinderen mogen niet vroeger dan 15u00 de school verlaten.)

Ja! Noteer ook alvast vrijdag 22 april in uw agenda. Dan herhalen we zo’n college café en
maken we het nog veel groter met spelletjes voor de kinderen en dan voorzien we ook eten. Dat
wordt ons schoolfeest! Blokkeer vrijdag 22 april al in uw agenda, vanaf 14u00… Meer info volgt!
In de Collegeweetjes stond dat dit zaterdag 23 april zou zijn, maar het is door omstandigheden verplaatst naar vrijdagavond!

We gaan nog geen massa-event organiseren in de sporthal met grootse optredens zoals u van
ons gewend bent en toch willen we er weer een heel gezellige avond van maken dan!
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