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                       Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 

NoordkAnt vzw 

Virgo Maria-instituut 

Septemberhappening   
 

 

  

 

Vrijdag 16 september  
 

 Turnkledij + 

sportschoenen 
 

 
 

Beste ouders 

 

Wat?  Estafetteloop tussen de verschillende klassen 

Waar?  Schooldomein 

Wanneer?  Vrijdag 16 september van 15u30 tot 18u30 

 

Kinderen die niet deelnemen, worden afgehaald aan de schoolpoort om 15u15. 

 

1L – 2L – 3L gaan samen met leerkracht naar de startplaats aan de berg. 

4L – 5L – 6L om 16u15 in turnkledij aan de blauwe poort (sportspeelplaats). 

Na het lopen worden de leerlingen afgehaald beneden aan de berg bij de klasleerkracht.  

Leerlingen die niet worden afgehaald worden naar de nabewaking (tot 17u45) gebracht, naar de speelplaats 

van het Wonderbos (kleuterschool). 

 

Wij bieden een hapje en drankje aan aan democratische prijzen. 

 

 

  

 

STARTVOLGORDE ESTAFETTELOOP   

Wie wint de beker??? 

Supporters allen op post !!! 

 

15u30 uur  eerste leerjaar 

15u50 uur  tweede leerjaar 

16u10 uur  derde leerjaar 

 

16u30 uur  vierde leerjaar 

16u50 uur  vijfde leerjaar 

17u10 uur  zesde leerjaar 

 

17u30 uur  ouders en oud-leerlingen 

 

18.30 uur                      einde   
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Ook onze ouders en oud-leerlingen mogen terug meelopen. 

 

Na de estafetteloop voor de leerlingen van de lagere school organiseren wij een estafetteloop voor 

onze ouders en oud-leerlingen. 

 

U vormt een gemengde ploeg met min 10  en max 14 deelnemers.  

 

Het startschot wordt gegeven om 17u30. 

 

Wilt u deelnemen stuur de ploegnaam door naar : 

ls@virgomaria.be  

 

Ja,  wij nemen graag deel aan de estafetteloop op 

vrijdag 16 september 2022 en vormen samen één 

team!  

 

 

 

Sportieve groeten 

Team Virgo Maria 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Brief invullen en afgeven op maandag 12 september 

 

 

Mijn zoon / dochter …………………………………………………… klas: ……………………. 

 

O neemt deel aan de loopwedstrijd op vrijdag 16 september 2022 en wordt afgehaald  

    na het lopen. 

 

O neemt niet deel aan de estafetteloop op vrijdag 16 september 2022 en  

    wordt afgehaald om 15u15. 

 

O leerling blijft in de nabewaking en neemt deel aan de estafeteloop.  

 

 

  

 

 

                                                Handtekening 

 

…………………………………………. 
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