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Beste ouder(s)en kinderen, 

 

Wanneer de feestdagen voor de deur staan, vinden wij het als school héél belangrijk om samen met de 

kinderen even te denken aan anderen die het misschien minder makkelijk hebben. 

De familie Ceulenaere kreeg dit jaar veel te verduren, maar dankzij de Vzw Gandalf konden zij deze 

voorbije zomer met het ganse gezin nog een mooie reis samen met Els maken. 

Op woensdag 18 december 2019 organiseren we daarom‘ Het warmste rondje’ ten voordele van 

de Vzw Gandalf. 

We starten om 11u30 en lopen een rondje van +/-800m in en door de school, in een gezellige 

kerstsfeer met bijhorende muziekjes en versiering. Iedereen bepaalt zijn hoeveelheid rondjes.  

Ouders zijn natuurlijk ook welkom. Kinderen die niet meelopen, kunnen supporteren op de 

speelplaats tot 12u10. 

Er kan gelopen worden tot 12u45. Na afloop van elke sportieve prestatie krijgt iedereen een tas warme 

tomatensoep en een lekkere boterham. Ouders die niet kunnen meelopen of wandelen kunnen ook een 

tas soep komen drinken bij het ophalen van hun spruit. 

Inschrijven kan al voor 5 euro per persoon ( vooraf cash te betalen) en een extra tasje soep kun je ter 

plaatse betalen voor 1 euro. De inkomsten gaan integraal naar Music for Life. 

 

 

Het warmste rondje loop je bij ons op school! 

Laat ons samen tonen hoe ‘veel kleintjes’ een groot gebaar kunnen maken. 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Ik ______________________________________ouder van_____________________________uit  

_________________ (klas) schrijf me in voor ‘het warmste rondje’ met ___________personen en 

betaal _______________euro cash.    

 

Handtekening ouder 
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Met vriendelijke groeten  

 

 

 

 

Stephanie Meire 

Directeur, 

 

 

  
 


