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Beste ouders,
Vorig schooljaar liepen we met de hele school
warm op de terreinen van FC Zemst en
steunden we met een zeer mooi bedrag de
eerste editie van Zemst for life.
Ook dit jaar gaan we weer met z’n allen lekker
warm lopen, weliswaar in een nieuw jasje.

Graag presenteren we op 7 december 2018

‘Tuimeling loopT warm, de urban Trail’
Vrijdagnamiddag 7 december gaan we met alle leerlingen van de school, van kleuters
tot zesde leerjaar, lopen (of stappen). Deze keer wordt onze eigen school het
loopparcours. We lopen op de speelplaats maar ook door onze school, onze refter en
wie weet wel door een klas? Zowel voor de kleuters, de onderbouw (L1-L2-L3) en de
bovenbouw (L4-L5-L6) zal een aangepast parcours voorzien worden met hier en daar
wat speciale effecten.
We verkleden ons letterlijk en figuurlijk “warm”. Een gekke muts, een kerstpak, een
skibril, een kerstmuts, je lievelingssjaal, handschoenen,… Als we er maar warmpjes
bij lopen! Dit jaar willen we tijdens deze run het belang van FLUO nog wat extra in
de verf zetten. Hoe meer fluo, hoe beter!
De kinderen kunnen zich opnieuw laten sponsoren met vrije giften. Deze
sponsorgelden worden op vrijdagochtend 7 december aan de juf of meester gegeven
in de klas. Alle centjes worden verzameld en geteld en bij het vertrek van onze actie
bekendgemaakt.
Ouders, grootouders,… die zin hebben om mee te lopen of om te komen supporteren
zijn van harte welkom. Omdat het voor de goede zaak is, vragen we per meegelopen
rondje 1 euro. Uiteraard mogen jullie er ook zeer warmpjes en fluo bijlopen. 😊
Afspraak op vrijdag 7 december om 13u15 aan de schoolpoort. Na de gezamenlijke
opwarming gaan we ertegenaan.
Wij hebben er alvast zin in en hopen op een even fijne namiddag als vorig jaar!
De leerkrachten

