Hey padvinders!
Klaar om de uitdaging aan te gaan met je vrienden, ouders, juf of meester? Schrijf je snel in voor de
1ste dropping van VLS Wonderster georganiseerd door de Ouderraad!
Op zaterdag 23/2/2019 word je 30 min. voor het vertrekuur verwacht in het OC te Wanzele. Nadat
iedereen aangemeld is, neem je plaats in een geblindeerd busje dat je naar een onbekende plaats in
de omgeving van Lede wegbrengt. Het is aan jouw groep om de weg terug te vinden maar … dit doe
je niet zomaar! Het wordt een speurtocht om jou tot aan de juiste aankomstplaats te leiden. Er is
zelfs een speciale kidsroute van 5 km voorzien voor kinderen tot en met het 2de leerjaar. Na afloop
kan je even nagenieten met een drankje en een snack. Individueel of per gezin inschrijven kan ook.
Wij zorgen voor een volle bus! Inschrijven op het moment zelf is mogelijk indien er nog vrije plaatsen
zijn.
Shine in je meest lichtgevende kledij en zorg met je originele attributen voor het licht in de
duisternis! We kijken uit naar je creatieve maar vooral veilige outfit. Jullie zullen stralen!
Daarbovenop wint de best verklede groep een prijs!
Ga de uitdaging aan! Kunnen je ouders zich op deze dag niet vrijmaken maar jij wel? Sluit gerust aan
bij vrienden of spreek af met je klasgenoten en juf of meester!
Deelname kost 5 euro per persoon. Hiervoor krijg je vervoer, een snack, een flesje water,
telefonische bijstand en vooral veel plezier! Schrijf jouw groep in vóór woensdag 20 februari 2019 via
het bijgevoegd inschrijvingsformulier (afgeven aan de leerkracht van je kind) en stort de totaalsom
voor jouw groep op het rekeningnummer BE44 7340 3608 7645 met vermelding ‘Dropping 2019 +
naam van de volwassen begeleider’.

Opgelet:






Het aantal groepen per vertrekuur is beperkt!
De inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail ontvangen hebt.
30 min. op voorhand aanwezig zijn en verplicht aanmelden.
Zorg voor aangepaste kledij en een zaklamp.
Fluohesje verplicht!

