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Turnhout, 22 maart ‘19 
 

Aan alle BSD-ouders 
 
 
 

Tombola schoolfeest Sint-Jozefcollege BSD 
 
Beste ouders, 
 
Dit schooljaar vieren wij ons schoolfeest op zondag 19 mei.  Het is een uitstekende 
gelegenheid om elkaar als schoolgemeenschap in een gezellige sfeer te ontmoeten.  Het 
feestprogramma zal u tijdig bezorgd worden. 
 
Natuurlijk willen wij ook de broodnodige fondsen verzamelen om nieuwe projecten te 
realiseren.  Door de verkoop van loten voor onze tombola steunt u onze plannen. 
 
Zoals u weet, gaat de opbrengst van de lotenverkoop naar verschillende projecten in onze 
school. 
 
In deze zin durven wij erop rekenen dat u uw kinderen extra zult aansporen om hun beste 
beentje voor te zetten.  Hoe de verkoop van de lotjes in zijn werking gaat, leest u op de 
achterkant van deze brief. 
 
 
START VERKOOP: vrijdag 22 maart 
 
EINDE:  vrijdag 17 mei 
 
 

Hartelijk dank voor uw bijzondere bijdrage, 
vooral in naam van al onze leerlingen! 

 
 
 
Annemie Daemen Hilde Van Gool  
namens het schoolteam namens de ouderraad 
 

 



Lotjesverkoop  
 
Elke leerling krijgt minstens 2 boekjes.  
1 boekje kost €5,00. 1 lotje kost  € 0,50 cent. 
 
Elk boekje bestaat uit 2 kleuren:  
 
1 donkergroene lotje (vooraan):  

De rechterkant van het groene lotje vooraan in het boekje is voor de 
leerling, als de leerling het volledige boekje heeft verkocht. Hiermee kan 
uw kind een prijs winnen. 
 De linkerkant van het groene lotje vooraan in het boekje (waarop enkel 
een nummer staat) geeft de leerling terug aan de meester of de juf. 

 
10 lichtgroene lotjes:  

 De rechterkant van de lichtgroene lotjes zijn voor de persoon die de 
lotjes koopt. Het geld dat de leerling krijgt voor deze lotjes, geeft de 
leerling aan de meester of de juf.  
 De linkerkant van de lichtgroene lotjes (witte strookjes waarop enkel 
een nummer staat) blijven aan het nietje en geeft de leerling samen met 
het geld terug aan de meester of de juf. 

 
Via de meester of de juf kan je boekjes bijbestellen om nog extra te verkopen. 
De klas die de meeste lotjes verkoopt, wint een prijs: 
 

1ste prijs: zwemmen  
2de prijs: minigolf  
3de prijs: ijsje 

 
Niet-verkochte boekjes moeten volledig terug aan de meester of de juf 
gegeven worden.  Er worden geen losse lotjes teruggenomen.

[Adres bestemmeling] [datum]
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