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         Kooigem, 9 oktober 2019 
 
Beste ouder(s) 
 
De voorbije jaren organiseerden we telkens een gezinswandeling in de maand november. Het 
werd elke keer een gezellige tocht voor groot en klein. Dit jaar besloten we zelf geen wandeling te 
voorzien in Kooigem, maar sluiten we aan bij ‘De warmste wandeling’. Die wandeling wordt 
georganiseerd door vrienden van juf Sofie (uit onze school in Kooigem) en haar man Mathieu, die 
in juni overleed.  
 
De leden van het oudercomité en het schoolteam nodigen u dan ook van harte uit op deze 
wandeling! Hieronder geven we u graag wat praktische info mee.  
 

• Wanneer?  Zondag 17 november 2019 

• Wat?   Een wandeling van 5 km of 10 km 

• Tijdstip?   U kan starten tussen 10:00 en 13:00. 

• Waar?   Don Bosco College, Don Boscolaan 30, Kortrijk 

• Bijdrage  5€ per persoon 

• Inschrijven Stort het juiste bedrag op rekening BE48 1030 6277 4327 van ‘De  
Warmste Week’ (voor 10 november a.u.b.!). 
 

Tijdens de wandeling is er een tussenstop voorzien waar een drankje aangeboden wordt. Na de 
wandeltocht is er mogelijkheid om frietjes te eten, iets te drinken of te genieten van koffie met 
taart. 
 
Om organisatorische redenen, is het noodzakelijk om in te schrijven voor 10 november 2019. Dit 
kan enkel via overschrijving. 
 
De opbrengsten van deze wandeling worden, samen met de opbrengsten van onze 
lijnzaadkussentjesverkoop integraal geschonken aan een team dat onderzoek doet naar ALS. Dit 
gebeurt via ‘De Warmste Week van Studio Brussel’, die dit jaar in Kortrijk doorgaat. 
 
Breng gerust vrienden en familie mee, samen stappen is altijd gezellig!  
Alvast bedankt en graag tot dan! 
 
Groet! 
 
Het oudercomité (afdeling Kooigem)      Het schoolteam  
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