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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

                                                                              Aan de ouders van onze leerlingen                                                    

 

Betreft : deelname dwars door Brugge : 5de editie 
 
De immer afgetrainde leden van de ouderraad, dagen u opnieuw uit: 

 
Het doel: met zoveel mogelijk leerlingen, mama's en papa's de 5 km. lopen van Dwars Door Brugge  
op zondag 10 mei 2020. 
 
We verwelkomen iedereen opnieuw zonder onderscheid. We hanteren slechts één criterium: 
enthousiasme om er samen een leuk evenement van te maken. 

Om iedereen klaar te stomen voor deze happening, krijgen we weer de hulp van de studenten van Howest. 

 
Geprikkeld om deel te nemen? 
Wij nodigen je uit om alvast te komen opwarmen op vrijdagavond van 15u45-17u10. Wij trekken onze 
loopschoenen aan onder begeleiding van ervaren lopers (ouders/trainers) op de volgende vrijdagen:  
06/3   13/3   20/3   27/03  24/04  08/05 
De lopers verzamelen onmiddellijk na de schooluren op de speelplaats in makkelijke loopkledij en het 

fluo-hesje (verplicht) van de school. Dit voor de veiligheid tijdens het lopen!  
Tijdens de wedstrijd is er geen persoonlijke begeleiding voorzien. Ouders kunnen wel met de kinderen 
mee lopen. 
 
Kostprijs: 

• De trainingen zijn gratis 
• De kinderen worden gesponsord door de school en kunnen daarom deelnemen voor 5€. 

• Ouders betalen de reguliere deelnemersprijs (10 euro). 
 
Wie wil mee lopen, vult het invulstrookje in en geeft het voor 21 februari af aan meester/juf. 

Ouders die willen meehelpen of meer info willen gelieve Peter Moens of Kaat Roose te contacteren op :  
moens.eggermont@gmail.com.  of gbsm.kaatroose@gmail.com  
 

Met sportieve groeten  
Stephanie Meire 
 
Directeur 
 

 
Naam Kind:                      Klas:  Afdeling A/B                   

 
O neemt deel aan de trainingen 
O neemt niet deel aan de trainingen, enkel aan de wedstrijd 

 
Wedstrijd op 10 mei  
De school schrijft in, we hebben volgende gegevens nodig van ELKE deelnemer van het gezin: 

 

…………………………………………………………………leerling uit klas ……………… geboortedatum :…………………….. 
…………………………………………………………………leerling uit klas………………. geboortedatum :…………………….. 
…………………………………………………………………leerling uit klas………………. geboortedatum :…………………….. 
 
Ouder : ………………………………………………………………………………………………geboortedatum :……………………… 
Ouder : ……………………………………………………………………………………………..geboortedatum :……………………… 

 
Mailadres om te contacteren :……………………………………………………………………………………………………………… 
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