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 HET OUDERCOMITÉ ORGANISEERT 
 IN SAMENWERKING MET BLOSO 
 EN HET 5de EN 6de LEERJAAR 
  

 HERFSTWANDELING 
 ZONDAG 15 OKTOBER 2017 
 

Het oudercomité nodigt alle kinderen met hun ouders, familieleden, kennissen en sympathisanten 
uit om te komen wandelen. 
 
In de editie van dit jaar vertrekken we en komen we aan op school zelf. We verzamelen om 14.15 uur 
op de parking aan de Damiaanstraat. Het vertrek wordt voorzien om 14.30 uur stipt. 
De wandeling is 9 à 9,5 km lang maar kan via een short cut ingekort worden tot 6,5 à 7 km voor 
families met kleine kinderen. Onderweg is er een pauze waarbij het oudercomité iedereen een 
drankje aanbiedt. 
Onze wandeling leidt ons dit jaar naar de Libelle en het speelbos. Omdat we enkele korte stukjes op 
onverharde wegen wandelen, is het minder aangeraden om een buggy met kleine wielen mee te 
nemen. Rugdragers zijn zeker een goed alternatief voor de allerkleinsten. 
Uit respect voor het werk van de landbouwers en veetelers blijven de kinderen weg uit de velden en 
weiden en worden geen landbouwgewassen als maïs, bieten, aardappelen, wortelen… meegenomen. 
Maak deze afspraak op voorhand duidelijk aan uw kinderen en spreek hen onderweg aan indien 
nodig. 

Na de wandeling gaat de bar open in de sportzaal. Iedereen kan dan nog even gezellig nababbelen bij 
een drankje. Wie ingeschreven is kan vanaf 17.30 uur smullen van lekkere spaghetti. De maaltijd 
wordt verzorgd door de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Het oudercomité zorgt voor de 
bediening van de dranken. De helpers van de klassen krijgen de opbrengst in vorm van een korting 
voor hun week openluchtklassen in maart 2018 in Durbuy. 

Om organisatorische redenen weten we graag op voorhand wie wandelt en wie blijft voor de 
maaltijd. Vul het onderstaande strookje in en geef het terug mee naar de klas met het gepaste 
bedrag ten laatste op dinsdag 10 oktober 2017. Wie geen kinderen op school heeft, kan telefonisch 
of via mail inschrijven en de dag zelf ter plaatse betalen. Wie niet blijft voor de maaltijd, wandelt 
gratis mee, maar schrijft ook in. 

Het oudercomité 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De familie van  ……………..……………………………………...……………………………………………… (naam van het kind) 

uit de peuterklas / het ……… kleuter / het ……… leerjaar 
 
O   komt wandelen met ……… personen. 
O   schrijft in voor de maaltijd en betaalt hierbij voor de maaltijd 
 …… x spaghetti € 10 = € ……… 

 …… x kinderspaghetti (kinderen tot en met het 6de leerjaar) € 6 = € ……… 

 TOTAAL: € ……… 

 Handtekening 


