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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 

                                                    Aan de ouder(s) van onze leerlingen 

 

 

 

 

 

 

Betreft: deelname levensloop 

 

 

Op zaterdag 5 oktober (15u) tot zondag 6 oktober (15u) gaat de 4de editie door van de 24 uren 

levensloop, op de piste van het Bloso sportcentrum te Assebroek, als steun voor de Stichting tegen 

kanker. 

Iedereen kent wel iemand die met deze ziekte te kampen heeft : familie, buren, vrienden, kennissen, 

kinderen,.. 

Als school vinden wij het belangrijk om ook ons steentje  bij te dragen. Wij kunnen ook dit jaar terug 

aansluiten bij het team “de vereniging-van-de-velo-vallers”. De bedoeling is om per klas te lopen of te 

stappen. Aan de start zal iemand van de school de kinderen opvangen. Het lopen/stappen doen de 

kinderen dan op hun eigen tempo (zonder leerkracht).  

We gaan van start op zondag om    9u00  tot   9u30 voor het 1ste leerjaar. 

                                                    9u30  tot 10u00 voor het 2de leerjaar. 

                                                   10u00 tot 10u30 voor het 3de leerjaar. 

                                                   10u30 tot 11u00 voor het 4de leerjaar. 

                                                   11u00 tot 12u00 voor het 5de leerjaar. 

                                                   12u00 tot 13u00 voor het 6de leerjaar. 

Elke inschrijving kost €10 als steun voor de Stichting tegen kanker, alsook een verzekering voor al wie 

loopt/wandelt. 

Er zal gedurende die 24u veel te doen zijn op en naast de pistes: er zijn ook bvb. hapjes ten voordele 

van de Stichting, kinderanimatie, optredens,…. 

Kinderen kunnen inschrijven via onderstaand invulstrookje en dit komt op de rekening van september. 

Ouders die willen meelopen/wandelen schrijven zichzelf online in via de link en storten ook zelf. 

https://www.levensloop.be/teams/vereniging-van-de-velo-vallers-2. 

Voel je je geroepen en draag je deze actie een warm hart toe……twijfel niet! 

Enkele dagen voor het evenement ontvangt iedere deelnemer nog de laatste praktische info. 

(strookje uiterlijk tegen 21 september indienen) 

 

Stephanie Meire 

Directeur 

 

 

………………………………………………………………………ouder van………………………………………………………………………….. 

 

Klas …………………geeft toestemming om deel te nemen aan levensloop op zondag 6 oktober 2019. 

 

 

                                                                              Handtekening ouders 
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