
 

 

Beste ouders, grootouders, familie en vrienden, 

Heeft u de uitnodiging van het feest ‘BOSROCK’ goed ontvangen? 

Inderdaad op 18 mei organiseren wij een heus festival op de terreinen van onze 

school.  

Wij zoeken nog  

Waarvoor? 

Daarvoor zouden we twee podia willen plaatsen.  

De podia worden op donderdag 16 mei tegen 11u30 geleverd. We zouden graag 

beroep doen op enkele sterke helpende handen om de podia-onderdelen op onze 

speelplaats te krijgen.  

Daarnaast kunnen we de dag van het schoolfeest zelf, zaterdag 18 mei, ook nog 

wel hulp gebruiken aan de drank-, eet- en speelkramen.  

Indien je graag een handje komt toesteken, gelieve op het strookje aan te geven 

wanneer je wil/kan helpen. Graag het strookje ten laatste maandag terugbezorgen 

a.u.b. 

Alvast bedankt! 

Het Bosrock-team 

BOSSTRAAT - MOSSCHOOL 

1 beker/glas = 1 euro! 

Als school dragen milieuvriendelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Daarom opteren wij tijdens ons Bosrock-festival om naast glazen ook herbruikbare 

bekers te gebruiken. 

Bij jullie eerste drankbestelling betalen jullie daarom 1 euro extra per glas / beker. 

Wanneer jullie dit glas / deze beker inleveren bij een nieuwe bestelling, worden 

deze geruild, m.a.w. u krijgt een nieuwe gevuld glas en/of gevulde beker.  

Aan het einde van de dag kunnen jullie de glazen en bekers allemaal inleveren 

aan de kassa en krijgen jullie per heel glas / hele beker 1 euro terug. Ook glazen 

en bekers die doorheen de dag niet meer worden gebruikt, kunnen steeds terug 

ingeleverd worden aan de kassa. 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 

Briefje te bezorgen aan de school: 

Ik, ……………………………………………………ouder of ……………….. van  

 

…………………………………(naam leerling)  kan komen helpen op: 

 

Alle bolletjes kleuren is niet verboden ;-) 

o Donderdag 16/5 om 11u30 opbouw podia 
 

o Zaterdag 18/5 tussen 10.00 uur en 12 uur opbouw 
 

o Zaterdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur  
 

o Zaterdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
 

o Zaterdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur 
 

o Zaterdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur 
 

o Speelkramen 
 

o Drankkramen - eetkramen 
 

o Kinderdisco – tombola - grimmen 
 

o Springkastelen 
 

o Opstellen – opruim - afwassen 


