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VROBA is de combinatie van Oudercomité en Vriendenkring – actief om en rond de school,
met uw kind(eren) als middelpunt

Daar zorgen wij regelmatig voor - maar ook voor aankoop speeltuigen en sportmateriaal
(bvb. voetbalgoals), deelname in de kosten van de schoolreizen, nieuwe picknicktafels,
nieuwe gordijnen in alle klassen van de lagere school, onderhoudswerken en plaatsing
speeltuigen en SMARTboards...

Hoe betalen we dit allemaal?
Voornamelijk door de opbrengsten van de lidkaarten, papiercontainer, Boekenbeurs,
Kerstmarkt, Ontbijt aan huis, Schoolfeest,…

Wil u ons steunen?
Kijk even in bijlage voor alle info over onze
van alle voordelen en waardebons!

VROBA Partnerkaarten en maak gebruik

Wij wensen u nog een prettig schooljaar toe!

Het VROBA bestuur

Al onze opbrengsten worden besteed aan verbeteringsprojecten ten voordele van de
leerlingen van BS De Blokkendoos.
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In samenwerking met een aantal lokale handelaars, kunnen we u enkele interessante
VROBA Partnerkaarten aanbieden, met een ruim assortiment aan voordelen die de waarde
van de kaart ruim overschrijdt!

Platinum VROBA Partner € 25
Voordelen:
 gratis glaasje Cava tijdens het De Blokkendoos Boekenbeursbrunch 2018
 gratis jenever of Glühwein tijdens de De Blokkendoos Kerstmarkt 2018
 gratis VROBA cocktail tijdens het De Blokkendoos Schoolfeest 2019
 klantenkaart iDeco met 5 afgestempelde vakken ter waarde van 25 Euro
 50% korting op ontbijt bij La FreCha *
 klantenkaart Follie met alvast 5 stempels
 15 Euro korting bij Boetiek Fashion *
 10% korting op schoolbenodigdheden bij ACUS Lederwaren
 Gratis geschenk bij Bloemen Beukeleers *
 5 Euro waardebon van AD Delhaize Aartselaar

De totale waarde van de Platinum VROBA Partner kaart bedraagt ruim € 40
* zie voorwaarden op de bon

Platinum VROBA Partners worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering op
woensdag 7 november 2018 om 19u in de eetzaal van de school.

Gouden VROBA Partner € 15
Voordelen:
 gratis glaasje fruitsap tijdens het De Blokkendoos Boekenbeursbrunch 2018
 gratis frisdrank tijdens de De Blokkendoos Kerstmarkt 2018
 gratis portie frietjes met saus tijdens het De Blokkendoos Schoolfeest 2019
 klantenkaart iDeco met 4 afgestempelde vakken ter waarde van 20 Euro
 gratis koffie of thee bij La FreCha *
 klantenkaart Follie met alvast 2 stempels
 10 Euro korting bij Boetiek Fashion *
 5% korting op schoolbenodigdheden bij ACUS Lederwaren
 Gratis geschenk bij Bloemen Beukeleers *

De totale waarde van de Gouden VROBA Partner kaart bedraagt ruim € 20
* zie voorwaarden op de bon

Gouden VROBA Partners worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering op
woensdag 7 november 2018 om 19u in de eetzaal van de school.
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Zilveren VROBA Partner € 10









gratis frisdrank tijdens het De Blokkendoos Italiaans Eetfestijn 2019
gratis frisdrank tijdens het De Blokkendoos Schoolfeest 2019
klantenkaart iDeco met 3 afgestempelde vakken ter waarde van 15 Euro
gratis koffie of thee bij La FreCha *
klantenkaart Follie met alvast 1 stempel
5 Euro korting bij Boetiek Fashion *
5% korting op schoolbenodigdheden bij ACUS Lederwaren
Gratis geschenk bij Bloemen Beukeleers *

De totale waarde van de Zilveren VROBA Partner kaart bedraagt ruim € 16
* zie voorwaarden op de bon

Zilveren VROBA Partners worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering op
woensdag 7 november 2018 om 19u in de eetzaal van de school.

Bronzen VROBA Partner € 5
Wij danken u voor uw steun en nodigen u graag uit op al onze evenementen!
Bronzen VROBA Partners worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering op
woensdag 7 november 2018 om 19u in de eetzaal van de school.
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Ja, ik bestel (een) VROBA partnerkaart(en)

Ik kruis mijn keuze aan
 Platinum VROBA Partnerkaart

€ 25

 Gouden VROBA Partnerkaart

€ 15

 Zilveren VROBA Partnerkaart

€ 10

 Bronzen VROBA Partnerkaart

€ 5

Ik vul mijn gegevens in

Naam ..........................................................................
Adres ..........................................................................
Meegeven met (naam van de leerling)

Uit klas

.......................................................................... ....................................................

Ik bezorg dit formulier samen met de centjes aan de school
NIEUW - bestel je lidkaart rechtstreeks via www.vroba.online en
betaal via overschrijving

