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Tielt, 30/09/2022 
 

Swingende Smoefeltocht 19/11/2022 
 
Beste ouders en vrienden van De Springplank 

 

De donkere herfstavonden komen eraan! Avonden om gezellig thuis te zitten of… met een leuke groep vrienden warm 
gekleed een leuk avondje op stap te gaan. Wij bieden jullie zo’n avond aan! 

Op 19/11/2022 gaat onze eerste Swingende Smoefeltocht door! 

 

Wat staat er op het programma? 

 15.00u – 17.30u Voorafgaand aan de Swingende Smoefeltocht is er openklasdag in de kleuter- en lagere 
  afdeling. Iedereen welkom! 

 18.00u – 19.00u Vertrek van de Swingende Smoefeltocht. We werken met tijdssloten. Wie vlug inschrijft 
  heeft veel keuze qua vertrekuur. Tijdens de Smoefeltocht bieden we jullie volgende zaken aan: 

• Onderweg krijgen jullie 6 hoogstaande culinaire hapjes aangeboden die meer dan 
een volwaardige maaltijd zullen uitmaken. 

• Naast de lekkernijen gaan jullie op 6 plaatsen een QR-code moeten scannen. Jullie 
krijgen dan een filmpje te zien waarop de teamleden van onze school als Masked 
Singer optreden. Jullie zullen de zangers en zangeressen moeten ontmaskeren. 

• Jullie krijgen een routebeschrijving met alles erop en eraan. 
• De tocht is net geen 5km lang. 

 20.00u – 21.00u Alle groepen komen terug aan op school. 
 21.15u  Ontmaskering van de Masked Singers. Er is een knappe hoofdprijs voor de volwassenen, 

  alsook voor de kinderen. Er zijn eveneens nog talrijke andere prijzen! Er kan vervolgens 
  gezellig nagekeuveld worden bij een natje en een droogje. 

 

Kostprijs: 

 Volwassenen nemen deel aan € 15 per persoon. 
 Voor kinderen (7 tot 12 jaar) bedraagt de prijs € 10. 
 Voor kinderen t.e.m. 6 jaar bedraagt de prijs € 8. 
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Hoe schrijf je in? 

 Jullie kunnen hier inschrijven of onderstaande QR-code scannen: 
  
  
  
  
  
  
 

 De inschrijving is pas officieel na betaling van het totale bedrag op rekeningnummer: BE46 0014 7088 2536.  
Vermeld hierbij steeds duidelijk de naam van de groepsverantwoordelijke. 

 We raden aan om de groepen niet groter te maken dan 6 personen. 

 

Praktisch: 

 Kom minstens 10’ voor het gekozen tijdsslot. 
 Voorzie aangepaste kledij en goede stapschoenen. 
 Breng je smartphone, een balpen en eventueel een zaklamp mee. 

 

 

We hopen jullie op 19/11/2022 massaal te mogen verwelkomen! 

 

Smakelijke groeten! 

 

 

Team Basisschool De Springplank 
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