
 

 

 
Karel de Goede VZW  

 
Brugge, 14/11/2019 
 
Betreft : Trap Trail:  sponsorproject voor het goede doel 
 
Beste ouder(s), familie of sympathisant(en), 

 
Als warme, zorgzame leer- en leefschool willen wij ons ook belangeloos inzetten voor het goede doel.  
Een belangrijke maatschappelijke attitude die we onze leerlingen graag willen meegeven.  
 
Net zoals vorig jaar (cfr. zwemmen voor de ‘mug heli’) organiseren we tijdens ‘de warmste weken’ een nieuwe 
sponsoractiviteit. Op vrijdag 29 november gaat er namelijk een unieke TRAP TRAIL door op onze school.  
 
Die dag stippelen we een traject (ronde) uit binnen ons schoolgebouw (via talloze schoolgangen en -trappen).  
Alle lagere school kinderen kunnen zich vooraf laten sponsoren om dan zoveel mogelijk ‘rondjes’ af te 
werken. Het spreekt voor zich dat veiligheid en permanent toezicht hier de hoogste prioriteit hebben. 
 
Omdat we vooral het vrijwillig engagement willen benadrukken, organiseren we dit buiten de schooluren. 
We weten dat we hiermee waarschijnlijk minder kinderen/ouders zullen bereiken, maar de vrijwillige 
deelname aan een actie voor het goede doel zien we dan ook als een heel positieve ingesteldheid. 
 
Van onze kant gaan wij natuurlijk proberen zoveel mogelijk kinderen te motiveren om hun steentje bij te 
dragen, hopelijk kunnen we ook op u rekenen om hiervoor wat tijd/sponsoring vrij te maken. 
 
Het ingezamelde geld wordt integraal geschonken aan de zorgboerderij ‘De Streek’ in Brugge. 
Meer info hierover vindt u op www.vzwspeling.be/destreek. 
 
 

Concrete info over deze TRAP TRAIL op vrijdag 29 november 2019 in onze schoolgebouwen. 

- Enkel voor onze leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar. 
- Tussen 18.00u en 19.30u (je bepaalt dus zelf wanneer je komt en hoe lang je blijft). 
- Sponsoring via sponsorkaart (leerlingen krijgen deze vooraf mee via schoolagenda). 
- Omkleden en aanmelden in het kleuterturnzaaltje. 
- Gezellige bar voor de begeleidende ouders in Blok B (parkeren kan op het schooldomein) 
- Een gratis ‘water-bar’ en eventuele ondersteuning van ‘Het Vlaamse Kruis’ vind je ook in Blok B.  

 
Nog enkele interessante weetjes: 

- Het traject is een kleine 290 meter lang met telkens een hoogteverschil van 6m 59 cm. 
- De smalste doorgang langs het traject is 1,10 meter en de breedste 3,23 meter. 
- Onderweg passeer je maar liefst 591 kapstokken en 26 klassendeuren. 
- Maar de echte ‘kuitenbijtertjes’ zijn de  bijna 100 trappen per ronde. 

 
      Hopend op een sportieve en hartverwarmende deelname van uw zoon/dochter. 
 

              Het vrijwillige leerkrachtenteam 
                                             van Sint-Andreas 

http://www.vzwspeling.be/destreek

