
 

 

 

 

 

Beste kinderen, ouders, grootouders, tantes, nonkels, vriendjes en vriendinnetjes

We organiseren op zaterdag 21 januari 2017

jaar! Jong en oud zijn welkom om met hun (zelf geknutselde) lampion op pad te gaan

We verzamelen in de turnzaal van de GBS vanaf 

lampionnen via een uitgestippelde route

wordt een consumptie voorzien om je weer helemaal op te warmen of om de dorst te lessen. Als we terug 

bij de GBS toekomen, kunnen we gezellig n

wordt er om 20u30 ook een prijs verloot.

De route (± 3 km) is toegankelijk voor kinderwagens,

het in de turnzaal gezellig. Geen enkele reden meer om thuis te blijven dus.

PRAKTISCH 

- We vragen aan iedereen om een fluovestje

- De kinderen van de GBS maken allemaal op school een lampion. Wil je nog een extra 

voor broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, maar heb je geen inspiratie... Kijk dan op de Facebook

het oudercomité van de GBS. Daar staan 2 beschrijv

- In kader van (brand)veiligheid kan je beter een 

de kassa te koop (zolang de voorraad strekt

- Inkom: Voorverkoop: € 1,5 (

  Aan de kassa: € 2,5 (inclusief consumptie tijdens de wandeling

 
 

Hopelijk tot dan!  

Het oudercomité GBS 

Inschrijven:   

Leerling: ………………………………………………………………………………………………..   

schrijft zich vooraf in voor deelname aan de lampionnentocht met 

……………..…… volwassenen en betaalt hiervoor 

Bezorg dit strookje, samen met het inschrijvingsgeld, in de bijgevoegde 

voor  maandag 16 januari 2017. 

SFEERVOLLE

WINTERWANDELING

MET 

� 

 

, grootouders, tantes, nonkels, vriendjes en vriendinnetjes

zaterdag 21 januari 2017 ongetwijfeld één van onze gezelligste evenementen van het 

met hun (zelf geknutselde) lampion op pad te gaan

We verzamelen in de turnzaal van de GBS vanaf 18u00 en vertrekken gezamenlijk 

lampionnen via een uitgestippelde route (aangeduid met ballonnen). Bij onze tussenst

wordt een consumptie voorzien om je weer helemaal op te warmen of om de dorst te lessen. Als we terug 

bij de GBS toekomen, kunnen we gezellig napraten bij onze vuurkorven. Onder de

ook een prijs verloot. 

oegankelijk voor kinderwagens, buggy’s en rolstoelen. Bij heel slecht weer, maken we 

het in de turnzaal gezellig. Geen enkele reden meer om thuis te blijven dus. 

fluovestje te dragen tijdens de wandeling. 

De kinderen van de GBS maken allemaal op school een lampion. Wil je nog een extra 

voor broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, maar heb je geen inspiratie... Kijk dan op de Facebook

het oudercomité van de GBS. Daar staan 2 beschrijvingen om zelf héél eenvoudig een lampion te maken.

In kader van (brand)veiligheid kan je beter een LED-kaarsje of zaklamp gebruiken.

zolang de voorraad strekt). 

( inclusief consumptie tijdens de wandeling + LED

(inclusief consumptie tijdens de wandeling) 

Leerling: ………………………………………………………………………………………………..   Klas: ………………………………

me aan de lampionnentocht met  ………………… kinderen

en betaalt hiervoor € 1,5 per persoon. 

inschrijvingsgeld, in de bijgevoegde gesloten envelop

SFEERVOLLE 

WINTERWANDELING

 LAMPIONNEN
, grootouders, tantes, nonkels, vriendjes en vriendinnetjes, 

ngetwijfeld één van onze gezelligste evenementen van het 

met hun (zelf geknutselde) lampion op pad te gaan 

gezamenlijk om 18u30 met de 

Bij onze tussenstop aan de molen 

wordt een consumptie voorzien om je weer helemaal op te warmen of om de dorst te lessen. Als we terug 

Onder de aanwezige kinderen 

. Bij heel slecht weer, maken we 

De kinderen van de GBS maken allemaal op school een lampion. Wil je nog een extra lampion maken 

voor broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, maar heb je geen inspiratie... Kijk dan op de Facebook-pagina van 

ingen om zelf héél eenvoudig een lampion te maken. 

gebruiken. LED-kaarsjes zijn aan 

inclusief consumptie tijdens de wandeling + LED-kaarsje voor de kinderen) 

Klas: ……………………………… 

…… kinderen en   

enveloppe aan de juf of meester 

 

WINTERWANDELING 

LAMPIONNEN 


