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SCHOOLFEEST – SCHOOLFEEST -- SCHOOLFEEST – SCHOOLFEEST
Een sportschoolfeest … anders dan anders. Ook dit jaar komen we creatief uit de hoek en
brengen we jullie een corona-proof schoolfeest op maat.

We nodigen jullie uit voor een wandeling vol sportieve uitdagingen.
Van 13 mei tot 30 mei 2021 kunnen jullie op stap!
U heeft de keuze uit een korte (±2,5 km) en een lange (± 4,5 km) wandeling.
Onze leerlingen maakten speciaal voor u een filmpje met opdrachten die je via een QR-code
kan scannen. Je kan deze op eigen tempo en moment naar keuze afleggen. De start is aan de
Beelbroekstraat.
We wensen jullie veel plezier toe en hopen dat we elkaar volgend schooljaar weer ‘in het echt’
mogen ontmoeten!
Via dit wandel-sportfeest kan u ook geheel vrijblijvend onze school sponsoren.
In de grote vakantie zullen we de speelplaats aan de Schuurstraat opnieuw aanleggen.
Het oudercomité zal hier ook een mooi deel in bekostigen.
Toch willen we graag nog enkele speelelementen en bloembakken aankopen voor de grote
en de kleine school. We kijken uit naar nieuwe fijne speelplekken.
Via deze link (www.kadolog.com/nl/list/sponsoring-speelplaats-schoolfeest-sjc-oude-bareel)
ziet u waar we naar uitkijken.
U kan een vrije bijdrage storten of kan u een centje meegeven naar school met vermelding
‘sponsoring speelplaats’.
Een grote dankjewel alvast vanwege onze leerlingen.

Sportieve groeten vanwege de werkgroep ‘schoolfeest’ en het hele SJC-team
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