
 
 
 
Beste kinderen, ouders en sympathisanten van de Colomaschool, 
 
Het aftellen naar 10 juni is begonnen… zet jullie schrap voor de 3e Colomafuif! 
 
Kinderen (en ouders uiteraard) kunnen zich eens goed uitleven tijdens deze fuif. Vanaf 16u is 
de Sint-Jozefzaal in Colomabos the place to be om te dansen met je maatjes, zelf cocktails te 
maken, je haar eens te laten stylen, geschminkt te worden als de ster van je dromen, te 
knutselen… Bij dit alles zorgt de DJ voor een muziekmix die alle leeftijden zal aanspreken.  
Workshops worden aangeboden voor een heel democratische prijs. Er is geen kinderopvang 
voorzien, het is de bedoeling dat ouders en kinderen samen deze fuif beleven.  
 
Voor de ouders zal een cocktailbar geopend worden, waar je even op adem kan komen of kan 
bijpraten met vrienden of andere ouders. Uiteraard kan je ook andere dingen drinken. 
 
De opbrengst van deze fuif gaat naar het verfraaien van de speelplaatsen in Colomabos en in 
de Vredestraat. Geen reden dus om niet te komen! 
 
Om organisatorische redenen vragen we om op voorhand kaarten te bestellen. Dit kan door 
onderstaand inschrijvingsstrookje in een gesloten omslag met gepast geld mee te geven naar 
school. De bestelde kaarten zullen dan via je kind bezorgd worden of, voor late beslissers, 
klaarliggen aan de kassa. Kan je echt niet komen op 10 juni, kan je ons ook altijd steunen 
door gewoon een kaart te kopen. De kinderen danken jullie! 
 
Voor verdere vragen of inlichtingen kan je een mailtje sturen naar fuif@colomaenpa.be of 
bellen op het nummer 0475/920029. 
 
Graag tot op 10 juni! 
 
 
Naam (oudste) kind: ……………………………………………  Klas: ...…………… 
 
Mailadres: ……………………………………………………... 
 
Ik bestel voor de fuif op zaterdag 10 juni: 

 
…… kaarten voor de Colomafuif: …… x 2 € = …… € 
Alleen de kinderen moeten hiervoor kaarten hebben, begeleidende volwassenen 
betalen geen inkom. 
Ik geef dit geld in een gesloten omslag mee naar school.  
Ter info: dit is de toegangsprijs in voorverkoop, aan de kassa betaal je 4 €. 


