Beste ouders,
Ons kerstevent kan om gekende redenen niet doorgaan, maar niet getreurd, onze school heeft
een leuk alternatief voorzien voor jullie.
Je kan deze activiteit doen in de kerstvakantie samen met het gezin.
We maakten een zoektocht door Eeklo.
Je kan vanaf maandag 13 december tot en met vrijdag 17 december een zoekkaart aankopen .
Zo’n kaart kost 1 euro (cash meebrengen) en je mag er natuurlijk zoveel kopen als je wil.
Je kan de zoektocht wandelen tussen 20 december en 8 januari.
De opbrengst gaat naar VZW Kadee (zie achterkant).
Spelregels:
Je kan het spel met je gezin spelen. Iedereen kan meedoen. Van jong tot oud.

Ga op zoektocht door Eeklo. Ga op zoek naar de kerstige foto’s van de juffen en
meesters die op je zoekkaart staan.
TIP: Kijk vooral aan de ramen van de winkels en openbare gebouwen.
Heb je een foto gevonden, kijk op je zoekkaart en trek er een kruisje door.
1 foto zal je niet vinden. Dat is de oplossing van de zoektocht.
Ben je klaar? Heb je de oplossing gevonden? Schrijf je naam op de kaart en geef de
kaart(en) na de vakantie aan je juf/meester.

Na de kerstvakantie trekken we 5 winnaars uit de ingediende kaarten.
Wie gaat er met een mooie prijs naar huis?
De prijzen zijn gesponsord door Schoenen D’Hondt, Dranken De Fruyt en De Witte
Zwaan.

Trek alvast je stapschoenen aan.Wie gaat op stap en zoekt mee?
Misschien kom je wel je juf of meester tegen!
Warme Kerstgroeten
De werkgroep Kerstevent
Het Meidoornteam

IK DOE MEE AAN DE KERSTZOEKTOCHT!
Ik……………………………………………………………………………………………….
Ouder van………………………………………………………………..uit klas…….
Bestel hierbij:
o 1 zoekkaart (1 euro)
o 2 zoekkaarten (2 euro)
o 3 zoekkaarten (3 euro)
o 4 zoekkaarten (4 euro)
o Meerdere zoekkaarten: aantal: …….
Gelieve het gepaste geld en dit formulier in een gesloten
omslag met naam af te geven aan juf/meester.
De opbrengst van de zoektocht gaat naar VZW Kadee Eeklo.

