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Van 26 september tot 7 oktober worden het drukke, boeiende 

dagen in het teken van de Zuidactie “Girls@school”. 
 

• vrijdag 30 september trekken we terug onze loopschoenen aan om een sportieve prestatie 

neer te zetten met onze sponsorloop. In het bos van de school zetten we een parcours uit 

van ongeveer 400m.  Alle kinderen kunnen deelnemen en lopen of stappen, elk volgens 

hun eigen mogelijkheden.  De kinderen laten zich hiervoor sponsoren. De kinderen van de 

lagere school bepalen zelf vooraf hoeveel rondjes ze willen lopen en krijgen een 

uitgebreider parcours (zij lopen ook in de autovrije wegel naast onze school). De kleuters 

nemen deel door samen met hun juf één of meer rondjes te wandelen, te stappen of te 

lopen. Na afloop trakteert de school de kinderen op een appel.  

 

Vooraf verzamelen de kinderen sponsorgeld met hun sponsorkaart die ze mee naar huis 

brengen. 

 

De bijdrage per gelopen rondje mogen de sponsors zelf bepalen.  

Bv. De oma van Jan sponsort 0,5 euro per rondje en Jan wil vier rondjes lopen. Dan krijgt 

Jan van zijn oma €2 voor het goede doel. Dit geld wordt vooraf meegegeven aan de 

kinderen naar school. De kinderen kunnen zich uiteraard door meerdere personen laten 

sponsoren.  

 

Na afloop van de sponsorloop brengen de kinderen hun loopkaart met de gelopen rondjes 

mee naar huis zodat ze kunnen tonen welke sportieve prestatie ze neergezet hebben.  

 

Sportieve kledij en aangepast schoeisel (voor in het bos) zijn die namiddag aangewezen.  

 

We weten dat de kinderen terug zullen genieten van de sportieve prestatie die ze die dag 

kunnen neerzetten. Sponsoren jullie ook onze sportieve leerlingen? Supporteren ter hoogte 

van de kerk of einde wegel maar bij voorkeur niet op de schoolterreinen noch in de wegel 

zelf vandaar dat we u uitnodigen op ons slotmoment op vrijdag 7 oktober tussen 10.45 en 

11.45 uur. 

 

Sponsorloop 2022-2023: 

08.45 uur tot 09.30 uur: zonneklas, konijnenklas en bloemenklas 

09.30 uur tot 10.25 uur:  sterrenklas, Winokioklas en kikkerklas 

10.40 uur tot 11.50 uur: 4,5de en 6de leerjaar 

13.30 uur tot 14.30 uur: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

 

14.45 uur tot 15 uur: samen afsluiten op de speelplaats.  
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• UITNODIGING 

 

Welkom op ons SLOTMOMENT ten voordele 

van het werk van de ZUIDACTIE.  

De scholen van de Broeders van Liefde hebben een 

rijke traditie betreffende aandacht voor én 

solidariteit met het Zuiden. Sensibilisatie én 

educatie voor deze internationale samenwerking 

maken deel uit van ons opvoedingsproject. Dit 

vertaalt zich in de Zuidactie elk schooljaar. 

 

Ons slotmoment gaat door op de speelplaats van onze lagere school op vrijdag 7 

oktober tussen 10.45u en 11.45u.  

 

Bij regenweer zijn we mogelijks genoodzaakt het slotmoment enkel met onze kinderen te 

laten doorgaan zonder toeschouwers. We brengen u tijdig op de hoogte. 

 

Er zullen standjes zijn waar FAIRTRADE sapjes en koffie of zelfgemaakte soep of 

standjes waar zelfgemaakte knutselwerkjes, koekjes, … verkocht worden. Dit alles ten 

voordele van deze Zuidactie “Girls @school”. 

 

Terwijl u geniet van een drankje stellen een aantal groepen 

graag aan u voor wat ze gedaan hebben rond de Zuidactie  

“Girls@school”. Het wordt een feestelijk samen zijn. 

 

 Graag onderstaand strookje invullen als u aanwezig zal zijn. 
 

Met vriendelijke groeten, 

Alvast dank voor jullie medewerking en sponsoring!  

Schoolteam Taborschool Lotenhulle 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrookje (ten laatste woensdag 5 oktober aan de klasjuf of -meester bezorgen aub)  

 

Wij (ouder, grootouder, buur…) van …………………………………………………………… uit klas …………………………   

komen naar het slotmoment op vrijdag 7 oktober met ……… personen. 

Dit slotmoment is een kleine en gezellige, feestelijke afsluiter waar het samen genieten van een drankje centraal staan! 


