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A CURE FOR ALS
Samen voor

PROGRAMMA
13.00 - 15.00

15.30 - 17.00

17.00 - 19.00

SCHolenloop - de leerlingen gaan er per graad hun beste 
beentje voorzetten & lopen zich warm voor ‘A CURE FOR ALS’

MAMA’s, PAPA’s,... lopen samen met hun kleuter(S) voor het 
goede doel.
hiervoor vragen we een bijdrage van 5 euro per duo.

parcours is ook reeds open voor alle lopers!

PARCOURS OPEN VOOR ALLE OUDERS & andere 
sympathisanten om hun loopschoenen aan te trekken & 
het goede doel te steunen!

LEUKE GOODIEBAG VOOR ELKE DEELNEMER
(zolang de voorraad strekt)

BIJDRAGE5 euro

NAAM/  .........................................................................................................................................................................
ik schrijf me in voor:

  kleuter - ouderloop.......................................................... ............... x 5 EURO = ...............

  vrije loop......................................................................................... ............... x 5 EURO = ...............

----------------------------------------------------INSCHRIJVING

doorlopend

OPEN BAR            kinderanimO           muziekx x x

meer info op de facebookpagina 
‘Rumbeekse Warmathon’

GEEF DIT STROOKJE AF AAN DE KLASLEERKRACHT
daginschrijving ook nog mogelijk ! - 7 euro



Beste ouders & sympathisanten, 

Vorig jaar werden we op onze school geconfronteerd met 
de verschrikkelijke ziekte ALS.
Bij een collega van ons werd deze ziekte vastgesteld en we 
wilden hierbij iets terugdoen voor hem. 
SSamen met de 3 Rumbeekse scholen organiseerden we in december 
2018 een wandelsponsortocht.  

Dit jaar willen we echter een ander pad bewandelen 
en zien we het groter. 
We willen de eerste Rumbeekse fluo-Warmathon organiseren!

Hoe meer fluo, hoe beter! 
Deze gaat door op vrijdag 25 oktober van 13.00u tot 15.00u 
memet alle leerlingen en leerkrachten van de lagere afdeling.

Hiervoor wordt €3 steun gevraagd, die aangerekend wordt op de 
schoolrekening.  De OPBRENGST WORDT INTEGRAAL GESCHONKEN AAN 
‘A CURE FOR ALS’, een onderzoeksfonds die het onderzoek naar ALS 
steunt.
Wie deze bijdrage niet wenst te schenken, meld dit via 
de leerkracht in de schoolagenda. 

VVanaf 15.30 tot 19.00u gaat ons evenement verder, 
omdat we iedereen de kans willen geven om hieraan deel te nemen. 

Dus ouders, vrienden, grootouders, sympathisanten… 
Allen welkom!

Noteer deze datum alvast met ‘een vlammetje’ in jullie agenda.

Met warme groeten!
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