Schoolfeest wordt schoolwandeling
Beste Waterleest-ouder
Omwille van de verbouwingen aan onze school is dit jaar de grote speelplaats niet beschikbaar voor
ons schoolfeest. We hebben een aantal alternatieve pistes grondig onderzocht en jammer genoeg is
het niet haalbaar om de traditionele formule op school te behouden.
Maar niet getreurd! We hebben naar een tof alternatief gezocht en gevonden: een heuse
Waterleest Wandeling door de Eppegemse natuur. De ingrediënten van een gezellig samenzijn
blijven dus ongewijzigd, maar we doen het ietwat anders dan de voorbije jaren! Toffe animaties en
opdrachten rond het jaarthema “Bouw” kom je onderweg tegen.
Iedereen vertrekt en wandelt op zijn eigen tempo, de allerkleinsten kunnen gerust hun step
meenemen. Hou ook zeker het weer in de gaten en voorzie indien nodig een regenjas/paraplu of
bescherming tegen de zon. Geen zin om te wandelen? Tussen 15u en 18u ben je ook welkom voor
een hapje en een drankje. Na de wandeling kan je uitrusten in onze bar. De kinderen kunnen terecht
op de speelplaats van de kleuterschool waar de juffen zorgen voor de gekende animaties.
Wanneer

Vertrek

Afstand

Op school met
vrije start tussen
13u00 en 15u00

± 6 km

Wie

Volwassenen: 7,5 € (inclusief versnapering onderweg en een drankje bij aankomst)
Kinderen (tot 12 jaar): 5 € (inclusief versnapering onderweg en een leuke drinkbus)
Inschrijven vóór vrijdag 25 mei. Geef de invulstrook én gepast geld mee aan de juf/meester!
We zoeken tevens nog een aantal helpende
om onze wandelaars te voorzien van eten
en drinken. Zie je het zitten om 2 uurtjes te komen helpen? Stuur dan een mailtje naar
oudercomite@gbsdewaterleest.be . Je verdient alvast onze eeuwige dankbaarheid en een
grote glimlach van onze ouders en kindjes!
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam- en voornaam van het (oudste) kind:

Naam- en voornaam van het (oudste) kind:

…………………………………………………

…………………………………………………

Klas:
……………………………………...

Klas:
……………………………………...

Nemen deel:

Nemen deel:

…… volwassenen @ 7,5 €

= ….. €

…… volwassenen @ 7,5 €

= ….. €

…… kinderen @ 5 €

= …… €

…… kinderen @ 5 €

= …… €

Totaal:
Strookje voor de juf/meester

= ……..€

Totaal:
Retour strookje voor de ouders

= ……..€

