
 

Houthalen, 15 december 2019 

 

Betreft: praktische afspraken en weetjes over de winterhappening “A walk in ’t Park” 

 

Beste Ouder(s),  

 

Aanstaande vrijdag, op 20 december 2019 van 17.00u. tot 22.00u., 

vindt ons schoolfeest plaats. We zijn al druk in de weer met de 

voorbereidingen hiervoor. Met deze brief willen we u extra 

informeren over deze winterhappening. 

 

Voor de wandelaars: 

- Zorg ervoor dat u onderweg goed zichtbaar bent. U kan 

aan de lichtjesstand op de speelplaats, voor vertrek, nog lichtgevende spulletjes kopen. 

- Vergeet uw inschrijvingskaart niet mee te brengen. Deze moet u inruilen aan de 

vertrekstand voor een routekaart.  

- Met deze routekaart heeft u onderweg recht op 3 consumpties (kraampje 1: warme 

choco of glühwein, kraampje 2: soep, kraampje 3: jenever of frisdrank) 

- Het te volgen traject zal ook aangeduid worden met lichtgevende pijlen. 

- Het vertrek is voorzien tussen 17u. en 19u. U mag dus zelf kiezen wanneer u wil gaan 

wandelen. 

- Onderweg passeert u ook een fotostand. Wanneer u hier een foto neemt, ontvangt u een 

tombolabonnetje. Met dit bonnetje maakt u kans op fijne prijzen. 

- De Kerstman kan u ook tegenkomen. Hij deelt gratis snoep uit aan de kinderen. 

- De prijsuitreiking van de tombola vindt plaats op school. Enkel de deelnemers aan de 

wandeling maken kans op een prijs.  

- Voor deze wandeling kan u nog inschrijven tot en met 16/12/2019. 

 

De winterhappening op school zelf: 

- Ook wie niet deelneemt aan de wandeling kan hier terecht!  

- Op de speelplaats is er een gezellige winterbar in een feeëriek kader. 

- U heeft de mogelijkheid om hier iets te eten. Er zullen verschillende eetkramen zijn 

(frieten en snacks, hamburgers, smoutebollen, pannenkoeken, warme wafels).  

- Er zullen ook snoepkraampjes zijn met popcorn en suikerspinnen. 

- Verder zijn er allerlei dranken te verkrijgen (warme dranken, jenever, cava, frisdranken, 

enz…) 

- Er zal livemuziek zijn met tal van mooie optredens. 

- In de hal van het 1ste, 2de en 3de leerjaar zal er ook een verwarmd cafetaria zijn. 

- De speelgoedmarkt tvv “Make a wish” vindt plaats in de eetzaal van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar.  

 

We hopen, samen met u, de kerstvakantie op een fijne manier in te zetten! 

 

Mochten u nog vragen hebben, neem gerust contact op met de school. 

 

Warme groeten, 

 

Het griffelteam 

                                                                                                                

 

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

