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Coolen-Reynders  
Thuisverpleging 

CRIBADRUK 
textieldrukkerij 

Apotheek  
Janssen 

GEERITS 
Verhuur 

KLEEN 
Daily  

VDS ELECTRONICS 
Kinrooi 

AS BUILDING 

TOTALLYCRANKED.BE 
Only for bike-addicts 

THE FLOWER shop 
Florista bij Jill 

Accountskantoor Jules Smits  

IB. PROJECTS BVBA ARCHITECT 
Lo Clijsters 

E.C.T. BVBA 

Beste ouders,  
 
Zoals eerder al gemeld, wordt ook dit jaar het schoolfeest op 8 mei geannuleerd.  
Toch willen we dit  feest niet onopgemerkt voorbij laten gaan en maken we met het team op woensdag 
5 mei (Vostert) en donderdag 6 mei (Bree ) er een bijzondere dag van voor alle kinderen van de 
Vuurvogel.  
 
Er zal een Vuurvogelloop georganiseerd worden, afgewisseld met leuke, verrassingsactiviteiten voor 
de kinderen.  We verklappen nu nog niets, maar we zijn er zeker van dat uw kind(eren) er na afloop 
enthousiast over zal/zullen vertellen.  
 
Met de sponsorloop willen we enerzijds de  kinderen hun sportiviteit en inzet aanmoedigen en  
anderzijds extra geld inzamelen voor extra ICT-materiaal en het busvervoer tussen Bree en Vostert te 
bekostigen. 
 
Bij deze brief krijgen alle kinderen een sponsorkaart. Hiermee kunnen ze in hun omgeving (ouders, 
grootouders, tantes, nonkels, buren, vrienden,..) vragen of ze willen sponsoren met een vast bedrag. 
Ze sponsoren voor inzet, niet voor het aantal ronden die ze lopen. Op de stempelkaart van de 
Vuurvogelloop  zullen wel het aantal rondes te zien zijn die het kind gelopen heeft. Deze krijgt uw kind 
mee naar huis als herinnering en zij/hij kan aan iedereen haar/zijn inzet tonen.  
Praktisch willen we vragen om de sponsorkaart met het geld (in een zakje of briefomslag) aan uw kind 
mee te geven ten laatste  30 april.  
 
Langs deze weg willen we u en alle sponsors bedanken om mee te zorgen voor een onvergetelijke dag 
voor uw kind(eren), de klas en de school.  
 
 
 Team De Vuurvogel! 
 

Met dank aan:  

Sani-klima 


