Tongeren, 7 september 2021.

Beste ouder, grootouder, vriend, sympathisant
Circus PICOLINI trekt rond in Vlaanderen en komt dit jaar ook naar onze school! Deze
circusfamilie met meer dan 20 jaar ervaring komt onze kinderen de leukste circusacts aanleren:
jongleren, diabolo, bordjes draaien … Elk kind toont zijn of haar talent in de circustent! Na
weken van oefenen en voorbereiden in de klas zijn er 4 voorstellingen in de circustent op de
speelplaats:
 zaterdag 23 oktober 2021 om 14u00 en om 18u00.
 zondag 24 oktober 2021 om 11u00 om 15u00.
Na het succes van de vorige passages in 2006 en 2014 zijn wij heel blij om circus PICOLINI weer
te mogen begroeten. Voor elk kind is dit een blijvende herinnering waar nog vaak met veel
plezier aan teruggedacht wordt.
Wij stellen deze editie voor onder de titel “DE CIRK”. Het is het voorbije jaar nogal “een cirk”
geweest, zoals ze in Tongeren zeggen. Ook in onze school was het een schooljaar om niet (of
misschien liefst heel snel) te vergeten. De corona-epidemie heeft ons allemaal op de proef
gesteld. Samen zijn we deze moeilijke periode doorgekomen, met veel veerkracht en
samenhorigheid. En daarom is het nu ook tijd om te feesten! Om het virus door te spoelen en
elkaar – voor zover het al kan – eens goed vast te pakken of toch minstens te ontmoeten in de
feestelijke circustent!
Circusdirecteur Dennis heeft helaas ook slecht nieuws. Er is iets misgelopen met de act van de
goochelaar en nu zijn alle centen per ongeluk weg gegoogeld. Zo’n groots circusevenement
brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Om dit evenement mee te financieren hopen wij
op de steun van lokale ondernemers, maar vrije giften zijn uiteraard ook altijd welkom.
Dit kan eenvoudig door storting op rekeningnummer BE97 7330 3189 5549 op naam van ‘vzw
KOZL – Campus Sint-Jan’ met vermelding van ‘vrije gift circus’ of via een briefomslag af te
geven op het secretariaat. Heel erg bedankt alvast voor jullie erg gewaardeerde steun voor ons
circus, onze kinderen, onze toekomst.
Ben jij een ondernemer en wil je graag een extra steentje bijdragen aan dit project van onze
school? Dan hebben we voor jou enkele sponsorformules uitgewerkt.

Graag stellen wij deze sponsorformules voor:


MODULE 1 : 500 EUR
 8 inkomkaarten
 4 flessen cava in de VIP-tent
 Logo op 1/1 pagina tijdens presentatie bij aanvang en pauze van het circus
 Logo op volledige pagina in het digitale programmaboekje
 Logo op affiche
 Mogelijkheid om reclamebanner op te hangen aan de inkom van het circus



MODULE 2 : 250 EUR
 4 inkomkaarten
 2 flessen cava in de VIP-tent
 Logo op 1/2 pagina tijdens presentatie bij aanvang en pauze van het circus
 Logo op 1/2 pagina in het digitale programmaboekje
 Mogelijkheid om reclamebanner op te hangen in de VIP-tent



MODULE 3 : 125 EUR
 2 inkomkaarten
 1 fles cava in de VIP-tent
 Logo op 1/4 pagina tijdens presentatie bij aanvang en pauze van het circus
 Logo op 1/4 pagina in het digitale programmaboekje

Mogen wij vragen om ons uw antwoord te willen bezorgen uiterlijk tegen 20 september 2021
via e-mail aan circus@csjt.be. Wij nemen dan graag contact met jou op. Natuurlijk is het ook
mogelijk om te sponsoren “uit sympathie” zonder bekendmaking van naam of logo.
Alvast bedankt voor uw zeer geapprecieerde steun!

Ik wil sponsoren!
Wij danken u alvast van harte voor uw gulle bijdrage!
U mag het bedrag van de door u gekozen sponsorformule overschrijven op rekeningnummer
BE97 7330 3189 5549 op naam van ‘vzw KOZL – Campus Sint-Jan’ met vermelding van
‘sponsoring circus – Module 1, 2 of 3’.
Van zodra wij uw overschrijving ontvangen hebben, zullen wij een ontvangstbewijs overmaken.
Gelijktijdig met de overschrijving mag u volgende informatie bezorgen via e-mail aan
circus@csjt.be:
 naam en contactgegevens van uw onderneming
 logo in PDF en/of JPEG (indien van toepassing)
 correcte naamsvermelding (indien van toepassing)
 u kan ook aangeven dat u geen logo- of naamsvermelding wenst.

