
 

Houthalen, 19 december 2018   

Betreft: afspraken SCHOOLRUN tvv “vzw Kinderkankerfonds” 

Beste ouder(s), 
 

Op vrijdag 21 december 2018 vindt onze SCHOOLRUN ten voordele van “vzw 

Kinderkankerfonds” plaats.  

Om deze activiteit vlot en vooral veilig te laten verlopen, willen we jullie vooraf enkele 

organisatorische afspraken meedelen. 

➢ De leerlingen zullen hun vooraf bestelde frietjes opeten tussen 12.15u. en 13.15u. 

Zij krijgen hun bonnetje hiervoor op de dag zelf van de klasleerkracht. De 

supporters eten de bestelde frietjes pas tussen 13.30u. en 15.30u. De leerlingen 

krijgen op donderdag 20/12 de frietbonnetjes voor de supporters mee naar huis. 

Vergeet deze zeker niet mee te brengen! 

➢ Bij de start van de SCHOOLRUN zal het bedrag van het tot nu toe ingezamelde 

geld bekend gemaakt worden op de speelplaats van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 

➢ In deze volgorde zullen onze leerlingen lopen: 

13.30u.- 13.50u.: leerlingen van de 1ste graad 

14.00u.- 14.20u.: leerlingen van de 2de graad 

14.30u.-15.00u.: leerlingen van de 3de graad 

➢ Na deelname ontvangt elke leerling een mooie verrassing als 

herinnering en als bedankje voor hun enorme inzet tijdens dit warm initiatief. 

➢ De kinderen en supporters (die willen) mogen zich verkleden: thema Kerstmis. 

➢ Langsheen het hele parcours zal er telkens voldoende toezicht zijn door 

leerkrachten en door de leden van het oudercomité. 

➢ Supporters mogen zich opstellen langsheen het hele traject. Dus ook op de 

speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. 

➢ Tijdens de SCHOOLRUN kunnen de supporters die dit wensen ook drank kopen 

aan een drankkraampje op de speelplaats van het 4de; 5de en 6de leerjaar. We 

bieden enkel frisdrank aan. 

➢ De leerlingen blijven tijdens de hele SCHOOLRUN onder toezicht van hun 

klasleerkracht. Ze blijven dan ook de hele tijd bij hun eigen klas. 

➢ Om 15.15u. eindigt deze “warme week” voor onze school. 

➢ De avondrijen zullen dan ook hun normale verloop kennen.  

We willen alvast de kinderen en alle sympathisanten bedanken voor de massale steun 

tijdens deze “warme week”.  

 

Warme en vooral dankbare groeten, 

Het team van “De Griffel” 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/


 

 


