Corona Wandel
en fotozoektocht
sponsordossier
Zoek de foto’s en WIN een leuke prijs!

OUDERRAAD
De ouderraad van de Sint Jozefsschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders die vanuit een positieve en constructieve ingesteldheid en op vrijwillige basis - willen
meepraten, meedenken en meewerken met de directie en het schoolteam aan het
opvoedings- en onderwijsgebeuren op de school.

DOEL OUDERRAAD
Geld inzamelen t.v.v. van projecten van de school en schoolevenementen die de
ouderraad graag wil blijven ondersteunen (bv afscheid zesde leerjaar, peuter-eerste
kleuteronthaal, …).
Enkele realisaties zijn de zonnepanelen in de Tulpenstraat, de brandwerende zonnewering
in de eetzaal van de Seringenstraat, dit jaar gaan we de school ondersteunen met de
verfraaiing van de speelplaats in de Tulpenstraat, ….

CORONA
Corona gooit roet in de ideeën van de ouderraad.. We missen jullie allen!
Geen schoolcafé, geen quiz, geen kinderfuif…. Maar ieders gezondheid primeert!
Na enkele voorbeelden in de tweede lockdown van verenigingen en jeugdbewegingen
willen we ook de ouders en leerlingen van de Sint-Jozefsschool een leuke wandeling met
fotozoektocht aanbieden!
4,4 km lang, we starten en eindigen aan de school afdeling Seringenstraat.
De wandeling werd opgedeeld in een fotozoektocht voor kleuters, en een zoektocht voor
de leerlingen van de lagere school.

Deze wandeling biedt de mogelijkheid om een leuke activiteit buiten te doen in je eigen
bubbel. We duimen alvast op droog weer en gans de ouderraad wenst jullie veel plezier!

PRAKTISCH
Langsheen de weg vinden jullie kaartjes met het logo van de school en bijhorende
nummers.
-

Kleuters vinden de witte kaartjes terug doorheen het wandeltraject
Leerlingen van de lagere school vinden oranje kaartjes terug

De kaartjes van de kleuters en het lager hangen niet altijd samen op dezelfde plaats! 😊

In de omgeving van de kaartjes dienen jullie een foto te zoeken.
De letter die naast de foto staat, vul je aan onder het cijfer op de laatste pagina.
Op het einde van de tocht, vind je een toepasselijke tekst.

WEDSTRIJD
Na afloop van de wandeling, vragen we jullie alleen de laatste pagina ingevuld te
deponeren in de brievenbus die we speciaal aan school voor de wandeltocht hebben
neergeplaatst!
Voor de kleuters worden er 2 prijzen verloot onder de deelnemers!
Voor de leerlingen van de lagere school worden er 2 prijzen verloot onder de
deelnemers!

Winnaars worden persoonlijk via de opgegeven gegevens gecontacteerd door een lid van
de ouderraad en worden ook op onze Facebook-pagina bekend gemaakt:
Hou zeker de Facebook-pagina van de Ouderraad in de gaten!
WANNEER
Deelnemen aan de wandeltocht en bijhorende wedstrijd kan tot en met maandag
11/01/2020. In die week worden de winnaars bekend gemaakt.

Heel veel succes en veel wandel- en zoekplezier!

WEES AUB VOORZICHTIG
Hou steeds rekening met jullie veiligheid en de geldende wegcode langsheen het traject,
want de ouderraad is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen!

CORONA Ouderraad Sint-Jozefsschool Wandel en fotozoektocht
Om het voor de kleuters haalbaar te maken om zelf de foto’s te zoeken, hebben we de
wandeling en foto’s opgedeeld in 3 delen.

DEEL 1:
• Ga naar de afdeling Seringenstraat.
Zie je het witte kaartje met logo van de school en nummertje hangen?
Hier mag je alvast zoeken naar de eerste foto en dit doe je doorheen het ganse
traject zo verder.
• Steek de straat via het zebrapad over en ga de Violierstraat in
• Op de eerstvolgende hoek, sla links af in de Leliestraat
• Wandel voorbij de kerk en ga verder rechtdoor tot aan het kruispunt met de
Zonnebloemstraat.
• Steek de straat over aan het zebrapad, en sla onmiddellijk rechts af en blijf op
de linkerzijde van het voetpad in de Zonnebloemstraat
• Steek de Rumbeeksesteenweg over en wandel verder in de Heropbouwstraat tot
aan de eerstvolgende straat links
• Ga de Mgr. De Haernestraat in en blijf op het voetpad aan de linkerzijde.
• Volg verder tot aan de eerstvolgende straat links (doodlopende straat).
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DEEL 2:

• Ga verder via het aardewegje op het einde van de doodlopende straat, om
vervolgens op de Groene Herderstraat uit te komen en
• Daar gaan we links en blijven ook aan de linkerkant verderwandelen tot aan Soliver
(Gele paal)
• Steek over en neem het pad aan de gele paal naast de vrachtwagenparking.
• Volg het pad, en ga rechtdoor op de weg tot aan de Rumbeeksesteenweg.
• Steek de straat VOORZICHTIG over om vervolgens het paadje te volgen, links van het
dokterskabinet
• Op het einde van dit pad, sla je rechts af en wandel verder tot je aan de Guido
Gezellelaan komt.
• Ga enkele stappen naar rechts en steek de Guido Gezellelaan en ook de kleine
spoorweg over.
• Volg het pad verder tot aan de Mandellaan
• Ga direct linksaf en wandel verder tot aan de eerstvolgende (wandel)straat links, (de
Visserstraat)
• Wandel verder richting Havenstraat
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DEEL 3:
• Ga links de Havenstraat in
• Wandel verder tot aan de spoorweg en volg de weg mee naar rechts.
• Ga de overweg over.
• Neem de lichten 2x, zodat je aan de overzijde uitkomt in de Herderstraat
(rechterkant)
• Wandel verder tot aan de Begoniastraat, ga de straat rechts in:
(hier op de hoek Herderstraat – Begoniastraat) hangt het nummer, maar je dient te
zoeken in de Begoniastraat zelf naar de foto).
• Sla rechts af, de Tulpenstraat in.
• Ga naar links, en volg de Guido Gezellelaan verder tot aan de Zonnebloemstraat.
• Ga links de Zonnebloemstraat in en wandel tot aan het zebrapad.
• Neem het zebrapad en wandel de Hortensiastraat in
• Neem het nieuwe project en wandel verder tot aan de school in de Seringenstraat
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PROFICIAT
Jullie hebben de CORONA wandeling met fotozoektocht van de ouderraad tot een goed
einde volbracht!
Vergeet niet deze pagina ALLEEN ingevuld te deponeren in de voorziene brievenbus aan de
school in de Seringenstraat!

Zoek en vul de letter in onder het juiste nummer:
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Win met de CORONA wandeling met fotozoektocht!
o Kleuter
Klas: ……………………
Voornaam en naam: ………………………………………………………………………………
Telefoon en/of mailadres: ………………………………………………………………………

