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Beste ouders, 
 

Op vrijdag 28 september 2018 organiseren we weer onze jaarlijkse veldloop gevolgd 
door de kindermarkt! 

De veldloop begint om 13u30  op het grasveld! 
 
 
 
 

 

We nodigen jullie allen uit om jullie kinderen te komen aanmoedigen! 
Zoals steeds is er mogelijkheid om iets te nuttigen!  
We starten met de jongste kleutertjes.   
 
 
De volgorde vindt u hieronder  

Wie start er eerst  Afstand (indicatief) 

Eerste kleuterklas 50 meter  

Tweede kleuterklas  100 meter 

Derde kleuterklas  200 meter 

Eerste leerjaar jongens  250 meter 

Eerste leerjaar meisjes 250 meter 
Tweede leerjaar jongens 250 meter  

Tweede leerjaar meisjes 250 meter  

Derde leerjaar jongens 500 meter 

Derde leerjaar meisjes 500 meter 

Vierde leerjaar jongens 500 meter 

Vierde leerjaar meisjes  500 meter 
Vijfde leerjaar jongens  750 meter : start buiten de school 

Vijfde leerjaar meisjes  750 meter : start buiten de school 

Zesde leerjaar jongens 1000 meter : start buiten de school 

Zesde leerjaar meisjes 750 meter : start buiten de school 

   
 
 
Belangrijk :   
De leerlingen van de lagere school brengen zelf een veiligheidsspeld mee !   
Sportieve kledij is aan te bevelen (eventueel regen- en /of reservekledij) 
 

Veel succes voor iedereen !  
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Een aantal praktische punten voor het vlot verloop van de festiviteiten 

  

▪ Fietsen worden vrijdag 28/09, buiten de poort op het kerkplein gezet.   

▪ De veldloop begint om 13u30.  Alle kinderen worden terug op school verwacht om 

13u. 

▪ Na de veldloop gaan alle kinderen met juf of meester  naar de klas tot 15u10,  het 

einde van de schooldag.  

▪ Alle kleuters worden in de klas opgehaald om 15u10. 

▪ Kinderen van de lagere school  verlaten de school, in rijen, of blijven onder 

toezicht van (groot-)ouders op school.    

▪ Kinderen die naar de Wigwam gaan, worden aan de turnzaal opgevangen door de 

begeleiders van de Wigwam. 

▪ Er is die dag GEEN KORTE OPVANG! 

▪ Inschrijven voor een kraampje kan nog steeds door een mailtje te sturen naar het 

secretariaat  secretariaat@dorpsschool.be  

▪ Om 15u kan de opbouw van de kindermarkt op het plein beginnen. 

▪ De opbrengst kan (deels) aan de school geschonken worden en aan de kassa 

gedeponeerd worden.  

▪ Kraampjes zorgen voor eigen wisselgeld. 

▪ Einde van de markt is voorzien rond19 u. 

▪ De ouders / grootouders zijn tijdens de kindermarkt  verantwoordelijk voor hun 

kind(eren) 

 

Dank voor jullie medewerking!        

Met sportieve groeten 

Het schoolteam 

 
Gelieve dit strookje terug te bezorgen vóór 26 september 2018 

 
…………………………………………………………………………...(naam) van ……………(klas) 
Mijn kleuter 

0    Wordt opgehaald in de klas om 15u10 
0 Gaat na schooltijd naar de Wigwam  

 
Mijn kind van de lagere school 

0 Verlaat de school met de rij via de poort  om 15u10 
0 Gaat na schooltijd naar de Wigwam  
0 Kan op de school blijven en wordt om 15u10 opgevangen  door ouders, grootouders… 
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