Unieke oud-leerlingendag
op zaterdag 20 oktober 2018!
Net zoals vorig schooljaar, nodigen wij àl onze oud-leerlingen uit op een oud-leerlingendag in
onze nieuwe schoolgebouwen. Studeerde je vorig jaar pas af, is het nu precies 10 jaar
geleden, of was het in 1950? Je bent meer dan welkom!
We bieden je vanaf 16 u. graag een drankje aan om te toasten op het weerzien én op onze
nieuwe school! Na een welkomstwoordje door de directie, kan je aanschuiven voor kaas en
wijn. En als je er vorig jaar niet bij was, geven we je ook nu graag de kans om ons nieuwe
schoolgebouw te verkennen. Daarna kan je gezellig blijven napraten.
Programma
16 -17 u.
17-19 u.
Vanaf 19.30 u.

receptie – welkomstwoordje - rondleidingen
kaas & wijn
SJI-café (je kan ook dan pas aansluiten)

We vragen je in te schrijven per mail of via onderstaand strookje. Je inschrijving is definitief
na betaling van € 20 op rekeningnummer BE 1840 3500102165 met vermelding van je naam +
‘oud-leerlingendag’. Je kan voor dat bedrag na een aperitiefje à volonté aanschuiven aan
onze kaastafel. Drank én een dessertje zijn inbegrepen. Je kan ev. ook een vleesschotel
bestellen. Studenten betalen slechts € 16.
Als je pas na 19.30 u. langskomt voor een drankje, hoef je vooraf niet in te schrijven.
We hopen je te ontmoeten op 20 oktober!
Lieve Blommaerts
Directeur
INSCHRIJVING
Je kan inschrijven door onderstaande info voor 8/10 te mailen naar info@sji-borsbeek.be.
Naam: ______________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________
Mailadres: ___________________________________________________________
Afstudeerjaar: _____________

Afstudeerrichting: ___________________________

Aankruisen wat past:
❑
❑
❑

ik kom naar de oud-leerlingendag, betaal € 20 (of €16 studententarief) en kies voor de kaastafel
ik kom, betaal € 20 (of € 16 studententarief) en kies voor de vleesschotel
ik kan dit jaar niet komen, maar ik wil in de toekomst graag nog opnieuw uitgenodigd worden.

KOBA ZuidkANT vzw

