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Beste ouders 

 

Op 19, 20 en 21 september gaan de 48 ste Wuitensmarsen door. 

Wij nemen als school deel op vrijdag 20 september en we stappen allemaal 6 km.  

Dit gaat door tijdens de schooluren, dus iedereen stapt mee! 

We vertrekken op de speelplaatsen van De Ring en van de Slangstraat om 13.00 

uur. 

Iedereen blijft die dag op school eten: dus een gezond lunchpakket en water 

meebrengen a.u.b. Voor deze middag wordt geen middagtoezicht aangerekend. 

Alle kinderen dragen die dag hun paarse T-shirt. Zo zijn we als school duidelijk 

herkenbaar. 

Inschrijvingen worden ten laatste verwacht bij de leerkracht op vrijdag 13 

september. 

Voor de andere dagen kan je ook via school inschrijven. Ook ouders, familie en 

vrienden kunnen via de school inschrijven. 

Er wordt opnieuw met dagkaarten gewerkt ( 1 kaart per persoon per dag ) Wie 

meerdere dagen wenst te wandelen, koopt dus het nodige aantal kaarten. 

Een dagkaart kost 1,5 euro. Het bedrag van de kinderen wordt betaald via de 

maximumfactuur. De bedragen voor ouders, familie, vrienden wordt cash aan de 

school betaald. 

Onderweg wordt bedeeld: een gadget van de CM, een suikerwafel, een peperkoek en 

een stuk fruit. Kinderen brengen best een rugzakje mee. 

De waterbar zal aan de startplaats op de markt staan. Wie een drinkfles meeheeft, 

kan deze vullen met water voor onderweg! 

De controlekaart kan bij aankomst geruild worden voor een klein geschenkje. 

AFVAL: verzamel lege verpakkingen en ander afval.  Gooi dit afval bij aankomst in 

de afvalcontainers. Gooi zeker geen afval op de grond! 

Onze Mooimakersploeg controleert of iedereen zich 

hieraan houdt en ruimt indien nodig op. 
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INSCHRIJVINGSSTROOK  KOHa SINT-PIETER 

Enkel voor ouders, vrienden, familie, NIET VOOR DE KINDEREN !!! 

Klas: ……. 

 

 schrijft in voor 

Do. 

19/09 

 Vr.  

20/09 

Zat. 

21/09 

individueel Met 

De 

school  

individueel  individueel 

Naam + 

voornaam 

adres 8 15 6 8 15 8 15 25 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Totaal aantal marsen voor ouders, familie en vrienden: ….  X  € 1,50 =  € ……….   (gepast geld in envelop)  

 


