
 

 

 

 

Beste ouder,   

 

Graag willen we u bedanken voor uw bijdrage bij de vlaaienslag.                                                                        

Naar jaarlijkse gewoonte was het weer een gigantisch succes!  

We willen via deze weg even toelichten wat de schoolsportraad met de opbrengst van de vlaaienslag (de kerstrun en 
de quiz) verwezenlijkt. 

1.      Ieder schooljaar krijgt elke klas een nieuw uitgebreid ‘sportpakket’ aangeboden om tijdens de speeltijden te 
gebruiken. De twee winnende klassen krijgen er nog een extra sportpakket bovenop.                                

Ook de kleuters krijgen sponsoring voor sportmateriaal. 

2.      Dit jaar betalen we mee de vergroening van de speelplaats in de Carillolei. Als dat werk klaar is, dragen we ons 
financieel steentje bij voor de vergroening van de speelplaats van de della Faillelaan. 

3.      Ieder schooljaar tasten we diep in onze beurs en betalen we tal van busreizen:  MOEV-bussen, sportieve 
schoolreizen,… 

4.      De kinderen van het 5de en 6de leerjaar genieten ieder schooljaar van verschillende sporten die mede door de 
financiële inbreng van de schoolsportraad mogelijk worden gemaakt: golf op AGS in Aartselaar, hockey op 
Beerschot in Kontich, dansen in Dance-duplex in Aartselaar, schaatsen op Antartica in Wilrijk, skiën op Aspen in 
Wilrijk, klimmen in klimzaal De Blok in Hoboken en nog zoveel meer. 

U merkt dat we u daar heel graag voor willen danken. Bedankt voor de bijdrage die u levert door het kopen en 
verkopen van de overheerlijke vlaaien, het consumeren van spijzen en dranken tijdens onze kerstrun of uw 
deelname aan onze quiz. De opbrengst van deze 3 evenementen vloeit rechtstreeks terug naar de leerlingen. 

Wat is er leuker dan blije kinderen te zien bij alle sportieve activiteiten die we in Cade ondernemen? 

Een hele dikke dankjewel van ons, maar ook van alle leerlingen van Cade! 

Noteer alvast volgende data: - 13/12/2019: KERSTRUN 

                                                      - 27/03/2020: CADE QUIZ 

 

Sportieve groetjes vanwege de schoolsportraad, juf Sarah en juf Katia. 

 


