Zin om tijdens een spannende zoektocht te ontdekken wie de
superheld is van onze school?

Kom dan naar de superheldenwandeling!
Wanneer?
Vrijdag 9 november 2018
Start?
In de refter van de school
Hoe laat?
Tussen 18u en 19u kan je vertrekken

De wereld wordt bedreigd door een groot gevaar! Maar uiteraard staat er een SUPERHELD
klaar! Ga mee op pad langs wegen en donkere smalle paadjes en ontdek wat de bedreiging
is, welke plaats ontruimd moet worden en welke held zijn superkracht gebruikt om iedereen
te redden!
Er zijn twee tussenstops voorzien waar een hapje en een drankje kan worden genuttigd aan
democratische prijzen. Voor de kinderen is er tijdens de tocht animatie voorzien. Na de
wandeling kan in de refter van de school nog worden nagepraat bij een hapje en een
drankje. De kinderen kunnen daar even uitblazen terwijl ze een film bekijken op groot
scherm of genieten van de randanimatie.
Het zou leuk zijn indien iedereen die meedoet aan de tocht zich verkleed in een superheld.
En breng zeker een balpen mee om de vragen op te lossen!
Om zoveel mogelijk de veiligheid van iedereen te garanderen, willen we erop aandringen
iedere deelnemer te voorzien van een fluo-hesje en een zaklamp. Andere attributen die de
zichtbaarheid verhogen, zijn steeds welkom. De wandeling gaat deels door het Spoelepark
maar we trachten er voor te zorgen dat het ook haalbaar is met een buggy.
Inschrijven kost 1 euro per persoon en kan door onderstaand strookje ingevuld, met de
centjes erbij, mee te geven met uw zoon/dochter. Kindjes onder de drie jaar kunnen gratis
mee. Je kan ook vooraf reeds een dranken/eetkaart bestellen.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!
De Ouderraad van SBS Spoele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van _______________________________ uit ________________________(klas),
schrijf in voor de magische griezeltocht met ________ personen en zal de tocht rond 18u.00
– 18u.15 – 18u.30 – 18u.45 – 19u.00* aanvangen. (*Schrappen wat niet past). Ik bestel
________ drankenkaarten aan 10€/stuk. Ik betaal hierbij in totaal ________ euro.
Gelieve dit mee geven met uw oudste kind ten laatste op maandag 5 november 2018.

