
Beste lokale ondernemer

Traditioneel luiden wij met basisschool Mikado afdeling Oeselgem een nieuw schooljaar altijd in met een
bruisend feest vol animatie. Maar in de gegeven corona tijd is het moeilijk om een dergelijk groot feest
voor jong en oud te organiseren in en rond onze schoolgebouwen. Daarom bedachten wij een
take-away-formule op zondag 26 september 2021 om een feest te vieren met de mensen thuis.
Het optreden van de kinderen en de tombola verschuiven we naar onze opendeur op 18 februari 2022.

We organiseren een schoolfeest om elkaar beter te leren kennen in een gemoedelijke sfeer.
Maar uiteraard ook om wat extra centjes voor onze leerlingen te vergaren. De opbrengst investeren we
altijd ten voordele van de leerlingen in educatief materiaal, multimedia of extra-murosactiviteiten.
Een schoolfeest levert op, maar heeft zijn prijskaartje... Mogen we rekenen op uw financiële bijdrage?
U krijgt er heel wat lokale promotie voor terug. Indien uw bijdrage ons bereikt voor 15 juni vermelden we u
als sponsor op de online inschrijving en op een flyer die we bij de afhaalmaaltijden steken.

Geeft u ons een financieel duwtje in de rug? Dat zou fantastisch zijn!
Met uw bijdrage – hoe groot of klein ook – steunt u onze werking en onze leerlingen. Nadien krijgt u ook
een fiscaal attest. U kan de door u gekozen sponsorformule (zie hieronder) aan ons bevestigen.

– mogelijke sponsorformules –

Sponsorformule 1: 25,00 euro
uw bedrijfslogo ter grootte van 70 x 50 mm.

Sponsorformule 2: 50,00 euro
uw bedrijfslogo ter grootte van 70 x 100 mm.

Sponsorformule 3: 75,00 euro
uw bedrijfslogo ter grootte van 140 x 100 mm.

Schrijf uw sponsorbedrag over naar ons rekeningnummer:
• BE47 7512 0658 4980
• Ouderraad basisschool MIKADO
• mededeling: steun schoolfeest 2021 + naam/bedrijf

Gelieve onderstaande gegevens te bezorgen voor 15 juni 2021 aan Els Desmet
(info@vbsmikado.be).
1) Bedrijfsgegevens: 2) Keuze sponsorbedrag (25,00 – 50,00 – 75,00)
• Bedrijfsnaam en BTW nr. 3) Informatie over de publicatie:
• Naam contactpersoon • bedrijfslogo/afbeelding
• Adres • eventuele tekst


