SJB EN HET OUDERCOMITE NODIGEN UIT!
Beste ouder(s) en SJB-vrienden,
Naar jaarlijkse traditie zetten we het nieuwe werkjaar in met een familiewandeltocht op zondag 8
oktober. Wij houden ons aan het jaarthema: Jij bent een held!
We starten op school tussen 13u en 15u, voor een wandelparcours (ongeveer 8 km) langs de mooiste
plekjes van Avelgem en omgeving. Onderweg dienen er enkele wedstrijdvragen te worden opgelost,
wil je kans maken op een toffe prijs. Uw wandelkaart biedt u bovendien nog twee drankjes naar keuze
– met uitzondering van speciale bieren (te verkrijgen op de stopplaats en op school bij aankomst).
Na afloop is iedereen (ook niet-wandelaars) welkom op onze school voor een sfeervolle afsluiter. U
kan rustig iets drinken en genieten van een hamburger bij een broodje. Er is ook een kwaliteitsvolle
tombola met mooie prijzen geschonken door Avelgemse handelaars. Waag je kans! (de prijzen kunnen
ook achteraf worden opgehaald op school indien u niet kan blijven tot het moment dat de prijzentafel geopend wordt)

Voor de kinderen voorzien we superheldenanimatie én is er een schminkstand. Omdat onze
leerlingen op 1 september werden uitgeroepen tot echte superhelden roepen we op om verkleed als
superheld de weg op te gaan. Neem in elk geval je fototoestel mee op de wandeling, het zal je goed
van pas komen.
OPROEP: Wens je onze school extra te steunen? Bak dan een cake of taart en wij bieden die te koop
aan op de stopplaats. De taarten kunnen op zondag 8 oktober om tussen 12u en 13u op de school
worden afgeleverd. Geef je naam op op het secretariaat of mail directie@vbs-avelgem.be zodat we
weten hoeveel taarten we kunnen aanbieden. Alvast bedankt!
We hopen u, uw familie en vrienden massaal te mogen verwelkomen op de wandeltocht of vanaf 16u
op school voor de kinderanimatie en het gezellig samenzijn.
Tot wandelen!
Het oudercomité en het schoolteam
Belangrijk: alle kinderen die de wandelaffiche op een zichtbare plaats uithangen, maken kans op
een mooie prijs: onze reporters rijden rond met hun fototoestel in de aanslag.
_________________________________________________________________________________
Inschrijfstrookje: meegeven met uw kind tegen woensdag 4 oktober, graag onder gesloten omslag,
met gepast geld en vermelding van de naam + klas.
Uw kind krijgt dan de gereserveerde wandelkaarten mee naar huis.
Ouder van ……………………………………………………………………………………… uit klas …………………………….
Wenst …………………….. wandelkaarten voor kinderen aan 3 euro per stuk

= …………………………. Euro

Wenst …………………. Wandelkaarten voor volwassenen aan 5 euro per stuk = ………………………. Euro
Totaal
Op de dag zelf betaalt u 1 euro meer!
Om veiligheidsredenen wordt het inschrijvingsgeld dagelijks naar de bank gebracht!

= ………………………. Euro

