SINT-MARTINUSSCHOOL EN OUDERCOMITE
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ORGANISEREN

schoolfeest

21

MEI

BBQ

WANDELTOCHT

van 11u30 tot 13u30

7km / 9,5km
vertrek tss 13u30 en 14u30

ANIMATIE

vanaf 16u30
met Wim Leys
en The Antonio's

vooraf inschrijven noodzakelijk - volwassen 6€, kinderen 4€
www.sint-martinusschool.be
oudercomite sint-martinusschool erpe

Beste ouders, beste kinderen,
Zondag 21 mei '17 organiseren we samen met het oudercomité ons jaarlijks schoolfeest.
Wij presenteren een mooi drieluik waaraan je kan deelnemen.

barbecue

's Middags starten we met een lekkere
(vanaf 11u30 tot 13u30).
Wij bieden aan:
3 stukken vlees (worst, kip en varkenslapje)
koude groenten
warme en koude sauzen
aardappelsalade, pasta & brood
voor de kinderen: worst of kip met appelmoes (of bovenstaand koud buffet)

sneukel- en belevingstocht

Daarna start onze
we wandelen op landelijke maar goed begaanbare wegen doorheen onze gemeente Erpe.
Je kan kiezen uit de kortere buggyroute (7km) of de stoere stappersroute (9,5km).
Starten kan vanaf 13u30 (aansluitend op BBQ) tot 14u30.
Tijdens de tocht kan je proeven van lekkere drankjes en hapjes.
Bovendien valt er heel wat te beleven; een roofvogeldemonstratie, volksspelen, speurtocht en de
ontdekking van de Geelstervallei i.s.m. Natuurpunt.
TIP trek goede stapschoenen aan

animatie

Eenmaal terug op school is er heel wat
(voorzien vanaf 16u30).
springkastelen, visput voor de kleintjes, frituur én een groot muzikaal dubbeloptreden
(16u30 optreden van Wim Leys - 17u30 optreden The Antonio's).
Dit alles in een sfeer van gezellig samenzijn.
Je kan deelnemen aan één, twee of (wat wij hopen) alle delen van dit mooie schoolfeestaanbod.
Nodig vast en zeker vrienden en familie uit en wees onze gast op zondag 21 mei!
Oudercomité, directie en personeel

16u30 Wim Leys

Blijven stilzitten is zo
goed als onmogelijk
als Wim Leys op het
podium staat. Op zijn
eigen gemoedelijke
maar dynamische
manier neemt Wim
jong en oud mee in
zijn optreden vol retro,
Nederlandstalige
rock'n roll en enkele
meezingers.

www.sint-martinusschool.be

Elk optreden is een
waanzinnige reis
doorheen 50 jaar
muziekgeschiendenis:
stomende rock,
swingende pop,
foute disco en
gedurfde schlagers
worden naadloos
aaneengepuzzeld tot
een muzikaal feest
voor jong en
(wat) oud(er)!
oudercomite sint-martinusschool erpe

17u30 The Antonio's
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