
 

 

 
  

Vanaf 13:30 uur 
Gezinswandeling door Gerdingen 
met onderweg kunstwerkjes van alle 
leerlingen, een versnapering en een 
wedstrijd (laatste starttijd 14:30 uur) 
 

Vanaf 15:00 uur 
Vrolijke Vlaamse kermis 
Razendsnelle gocart races 
Superleuke springkastelen 

 Verse vlaaien 
 Deugddoende dranken 
 
Om 16:00 stipt 
 Optreden van alle kleuterklassen 
 Gezamenlijke afsluiter met alle leerlingen 

Van na het optreden tot 19:30 uur       
 Heerlijk hotdog happen 
 

 

Vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Gerdingen, Schoolstraat 58, 3960 Bree 

http://www.donbosco-gerdingen.be/schoolfeest


Beste ouder 
 
 
Namens de leerlingen, het hele team en het schoolbestuur, nodig ik jullie nu al graag uit voor 
het schoolfeest op zaterdag 4 mei vanaf 13:30 uur. 
 
Elk kind heeft talenten en kan dit in onze school ontdekken én tonen. Iedereen krijgt, individueel en 
ook samen met anderen, kansen om te schitteren. Kinderen kunnen en mogen ‘iemand’ zijn tussen 
de anderen (Don Bosco). 
 
Onze leerlingen gaan voor het schoolfeest in de klas creatief aan de slag rond het thema Samen 
schitteren*d. De kunstwerkjes die ze maken, zal je kunnen bewonderen tijdens een gezinswandeling. 
Je kan de wandeling starten tussen 13:30 en 14:30 uur. Inschrijven voor de wandeling kost 2,50 euro 
per persoon. Kinderen krijgen een ijsje of een frisdrank onderweg, volwassenen een biertje of iets 
fris. Voor de kinderen is er een wedstrijd aan de wandeling gekoppeld. Wie het best kan speuren, kan 
een mooie prijs winnen. De wandeling is 4,6 km lang en gaat deels over geasfalteerde veldwegen en 
deels over grindwegen, geschikt voor buggy’s en kinderfietsjes. Ouders met kleuters starten best 
tijdig aan de wandeling, kwestie van op tijd terug te zijn voor het optreden. 
 
Om 16:00 kan je genieten van een optreden van de kleuterklassen dat afgesloten wordt met een 
themalied en een dans met alle kinderen van onze school. 
 
Na het optreden kan je smullen van overheerlijke hotdogs in drie variëteiten: met een frikandel (2,50 
euro) met vegetarische worst (3 euro) of met een bokworst (3,50 euro).  
 
Vanaf 15:00 uur is er animatie (go-carts, kindergrime, springkastelen, Vlaamse kermis). Op ons 
gezellig terras voorzien obers je van koffie, bier, wijn, fris en taart … zoveel je maar wil! 
 
Inschrijven voor de wandeling en de hotdogs doe je best nu al via www.donbosco-
gerdingen.be/schoolfeest.  
 
De inschrijvingen blijven open tot en met zondag 28 april. Later inschrijven kan nog wel, maar dan 
betaal je een halve euro per wandelaar en per hotdog meer. 
 
Wij zien je graag op 4 mei en danken je nu alvast voor je steun. 
 
 
Hartelijke groet 
 
 
Jos Everts 
directeur 
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