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KERSTWANDELING – KLEUTERSCHOOL 
 

Hallo mama’s, papa’s, grootouders en vrienden van de Dorpsschool 

 

 

Zoals ieder jaar sluiten wij het eerste trimester sfeervol af.   

Wegens de bouwwerkzaamheden gaan wij dit jaar op verplaatsing. 

We maken een kerstwandeling met alle kinderen en volwassenen in het mooie Vremde. 

 

Op vrijdag 23 december verzamelen we met de lagere school om 13 uur op het grasveld in 

campus Dorp.  

Kleuters kunnen onder begeleiding van een ouder, oma, opa ook mee wandelen.  

De tocht vertrekt immers aan campus Dorp en passeert dan campus Wigwam.  

Daar kunt u dan uw kleuter afhalen en mee wandelen.  

De niet afgehaalde kleuters blijven in de klas.  

Omwille van de veiligheid gaan de kleuterjuffen niet met de groep op stap. 

 

De wandeling is ongeveer 4 km lang en we proberen terug te zijn voor 15 uur. 

Voor de mensen die meestappen en kleine kindjes hebben, is het aan te raden om een buggy, 

loopfiets of bolderkar te voorzien. Je kan misschien afspreken met vrienden, buren of 

grootouders. 

 

Om volledig in kerstsfeer te komen, mag u uiteraard de nodige kerstaccessoires meedragen of 

aantrekken. Laat u gaan. 

 

De wandeling wordt begeleid door de politie van Boechout. 

 

Op het einde van de wandeling zal er nog een drankje geschonken worden door de ouderraad 

aan een democratische prijs. Deze opbrengst schenken wij aan een goed doel. (Wij vragen om 

hiervoor een eigen mok mee te brengen)  

 

Kerstvolle groetjes 

Het schoolteam 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ik ouder van ……………………………………………………………………………………………………uit klas……………….. 

 

haal mijn kind vrijdag 23/12 op, om mee te gaan wandelen. 

 

Handtekening ……………………………………………………….. 

 



                                                                   
DORPSSCHOOL VREMDE                                                        VZW KOBA Voorkempen - GVGB Dorpsschool Vremde                                 

                                                                                                                                          Dorpsplaats 5 & 15, 2531 Vremde   

                                                                                              tel. 03 455.22.42 - e-mail: secretariaat@dorpsschool.be 

____                                                 ________________________________________________________________                                        

_________________________________________________________________________________________                                   

Maatschappelijke zetel: KOBA Voorkempen vzw 

Nooitrust 4, 2390 Malle - BE0430.907.058 

 

KERSTWANDELING – LAGERE SCHOOL 
 

 

Hallo mama’s, papa’s, grootouders en vrienden van de Dorpsschool 

 

 

 

Zoals ieder jaar sluiten wij het eerste trimester sfeervol af.   

Wegens de bouwwerkzaamheden gaan wij dit jaar op verplaatsing. 

We maken een kerstwandeling met alle kinderen en volwassenen in het mooie Vremde. 

 

Op vrijdag 23 december verzamelen we met de lagere school om 13 uur op het grasveld in 

campus Dorp.  

De wandeling is ongeveer 4 km lang en we proberen terug te zijn voor 15 uur. 

Voor de mensen die meestappen en kleine kindjes hebben, is het aan te raden om een buggy, 

loopfiets of bolderkar te voorzien. Je kan misschien afspreken met vrienden, buren of 

grootouders. 

 

Om volledig in kerstsfeer te komen, mag u uiteraard de nodige kerstaccessoires meedragen of 

aantrekken. Laat u gaan. 

 

De wandeling wordt begeleid door de politie van Boechout. 

 

Op het einde van de wandeling zal er nog een drankje geschonken worden door de ouderraad 

aan een democratische prijs. Deze opbrengst schenken wij aan een goed doel. (Wij vragen om 

hiervoor een eigen mok mee te brengen)  

 

Om een overzicht te krijgen welke kinderen met/zonder (groot)ouders zullen meewandelen 

vragen we onderstaand strookje in te vullen. (ten laatste op dinsdag 20/12 binnenbrengen) 

 

Kerstvolle groetjes 

Het schoolteam 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Naam kind ……………………………………………………………………………………………………uit klas……………….. 

 

neemt (aantal) …………………………. (groot)ouders mee op de kerstwandeling. 

 

 


