[Typ hier]

PAASTOCHT 2022
Kessel-Lo, 17 maart 2022
Beste ouder(s)/voogd en kinderen
Onze PAASTOCHT door Kessel-Lo staat voor de deur!
Dit schooljaar is en blijft een speciaal jaar. Daarom gaan
we over tot actie. We organiseren een wandeltocht
waar alle kinderen en leerkrachten van onze school
zullen aan deelnemen op vrijdag 1 april.
We wandelen verschillende afstanden:
● 1e & 2e leerjaar: 5 km
● 3e & 4e leerjaar: 8 km
● 5e & 6e leerjaar: 9 km
Je kind kan vanaf morgen een vrije bijdrage meebrengen in een gesloten omslag
die mag gepost worden aan het bureau van meneer Geert.
De (voorlopige) opbrengst wordt dagelijks zichtbaar gemaakt aan de hand van
een groeimeter aan het raam van meneer Geert.
En…..voor elke leerling en leerkracht die de tocht uitstapt doet de school er €1
extra bij.
De totale opbrengst bezorgen we aan Tom Moons, voorzitter van de ouderraad en
actief bij SOS Kinderdorpen. Zij zamelen nu geld in speciaal voor Oekraïne.
Wat hebben de kinderen die dag nodig?
● stevige schoenen en aangepaste kledij (zon? regen?)
● rugzakje met drinkfles (water), fruitje en lunch
We hopen op mooi weer en een grandioos succes zodat ook wij een mooie
bijdrage kunnen afleveren.

Met warme groet,
Geert VANDERMEULEN
Directeur
directie.demozaiek@sgarchipel.be
0499 885531

Team De Mozaïek
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