
 
 

 

 

 

     

 

         
 

 
Beste ouders, grootouders, sympathisanten van de school,… 

 
 

Op zaterdag 18 mei 2019 gaat naar jaarlijkse gewoonte ons schoolfeest 

door. Deze keer trekken wij er op uit!  
Wij organiseren dit jaar een milieuvriendelijke wandeltocht voor het 

ganse gezin. Jullie wandelen langs landelijke, rustige wegen en genieten 
van de ongerepte natuur. Je kan kiezen voor een wandeltocht van 5.5 km 

of 8.5 km. 
 

Er zijn 2 of 3 stopplaatsen voorzien waar jullie een hapje en drankje 
krijgen. Graag willen we ons steentje bijdragen voor een beter milieu. 

Mogen we  daarom vragen om een herbruikbare drinkbus mee te 
brengen? Deze kan op de stopplaatsen gevuld worden.  

Vertrek op school tussen 14 uur en 15 uur. 
  

Na de tocht kunnen jullie gezellig napraten aan de bar met een drankje en 
genieten van lekkere frietjes met een frikandel of een spitburger. Op de 

parking kunnen de kinderen zich uitleven op een van de springkastelen. 

 
Hoe inschrijven?  

- Graag formulier (zie ommezijde) meegeven met jouw kind. 
- Betalen kan cash of via overschrijving op rekeningnummer  

BE O8 737 405 1078 13  met vermelding van de naam van je kind(eren) 

en schoolfeest 2019. 
- Inschrijvingsformulier en betaling graag tegen uiterlijk 10 mei 2019.  

 
 

Jullie komen toch ook? 

 
 

Vriendelijke groeten 
 

Directie- en leerkrachtenteam en het oudercomité 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vrije Basisschool LEERNEst 
Kloosterstraat 3 

9800 Bachte-Maria-Leerne 

Tel: 09 282 77 87 

directie@leernest.be 



 

 
 

Wandeltocht LEERNEst 18 mei 2019 
 

 

Formule 1 
- Voor de kleuters: wandeling met hapje en drankje + frietjes à  volonté 

met saus naar keuze en mini-frikandel voor €6.  

 
Formule 2  

- Voor kinderen van de lagere school: wandeling met hapje en drankje + 
frietjes à volonté met saus naar keuze en frikandel  

voor €9. 

 

Formule 3 
- Voor kinderen en volwassenen: wandeling met hapje en drankje + frietjes 

à volonté met saus naar keuze en spitburger (warm broodje met beenhesp 
en groenten) voor €12. 

 

 

De familie ……………………………………………………………………. schrijft in voor 
  

0 formule 1: aantal ….. x   €6 = € …..    
0 formule 2: aantal ….. x   €9 = € …..    

0 formule 3: aantal ….. x €12 = € …..    
 

Totaal: € …..              
 

Graag dit formulier afgeven tegen uiterlijk 
10 mei 2019 a.u.b. 

 
 

Handtekening 

  


