
                                       

 

LAATSTE AFSPRAKEN SNEEUWSCHOOL 2020 

 

VERTREK :                                                                                                                                                               

Donderdag 9 januari 2020                                                                                                                                            

Iedereen  is op school  aanwezig ten laatste om 06.30u ! De bus vertrekt omstreeks 7u.       

Bij vertrek dragen de kinderen een fluohesje en de muts van de school! 

TERUGKEER :                                                                                                                                               

Vrijdag 17 januari in de ochtend.                                                                                                         

Het uur van thuiskomst op 17/1 is nog niet gekend .  (Kan ook heel vroeg zijn!)                                                                                     

!!! De leerkrachten zullen een boodschap op de klasblog plaatsen en/of de 

Facebookpagina van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op sneeuwschool ontvangen wij natuurlijk ook graag veel post. Denk eraan dat een brief 

zo’n 4/5 werkdagen onderweg is. Dus tijdig schrijven is de boodschap! 

Ons adres:  Naam kind 

Hausnummer 39 

A-6642 Stanzach 

Austria 

 

Een kort financieel overzicht: Zoals reeds meegedeeld dient de school voor meerdaagse 
uitstappen de maximumfactuur van € 440 per kind te respecteren. U betaalde hiervan reeds 
€ 115 voor boerderijklassen in het 2de leerjaar.  Dit betekent dat de bijdrage van de ouders 
zelf  € 325 bedraagt voor deze sneeuwschool! 
De werkelijke kostprijs van de sneeuwschool bedraagt echter € 495 per deelnemer. 
Dankzij de steun en acties van de leerlingen, het oudercomité en ouders zesde leerjaar kan 
de school een deel van het verschil tussen kostprijs en vraagprijs overbruggen (€495 - €325 = 
€170)! 



Van harte proficiat en hartelijk dank aan allen die zich hiervoor op één of andere manier 
hebben ingezet! 
 
Een overzicht van de opbrengsten: 
 
Nettowinst verkoop desserten spaghettifestijn                 € 201 
Nettowinst verkoop tombola spaghettifestijn                   € 858.80 
Bijdrage van oudercomité (via spaghettifestijn)                € 844.26 
Nettowinst verkoop truffels kerstmarkt te Machelen      € 443.48 
Nettowinst kerstmarkt                                                           € 571.63 
                                                                       
                                                                              Totaal:         € 2919.17 
  
 
Dit zorgt voor een bedrag van € 64.87 per kind. De school zal daarom per kind nog                  
€ 105.13 bijdragen (€ 170 - € 64.87 = € 105.13) 
 

 

Wij kijken er naar uit !!!  

Juf Els, meester Geert en juf Lynn, leerkrachten                                                                                                                                       

Ilke en Ian, moni’s 

Machteld Vandeneede en Gert Engels, directie                


