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3de Keggecross in Gistel op woensdag 3 oktober 2018  
      
Plaats:  Voetbalstadion ‘De Kegge’, Pol Gernaeystraat, 8470 Gistel 
Organisatie: Gistelse scholen waaronder Gravenbos, de Gistelse sportdienst, voetbal 

K.E.G. Gistel, sportraad en Gistelse joggingclub, MOEV (SVS) 
Verantwoordelijke: Sportdienst Gistel: 059 27 98 71  

Jan Van den Bergh 
 

!!!NIEUW:   Deelname van alle jongens en meisjes uit de 3de kleuterklas 
 

De oudste kleuters kunnen dit jaar eens proeven van het sportieve loopevenement en krijgen zo 
een voorsmaakje van wat komende jaren volgt… 
 
Omloop:  
Uw zoon/dochter loopt onder begeleiding van voorlopers 1 toer rond het voetbalveld 
 
Start: 
De kleuterloop start stipt om 14.10 uur. 
 
Aanwezig: 
Alle jongens en meisjes uit de 3de kleuterklas worden gevraagd aanwezig te zijn om 13.45 uur. 
Ze krijgen een toffe aangepaste opwarming .  
 

Elke deelnemer krijgt een medaille als beloning voor de sportieve inspanning! 
 

Kledij en andere: 
- makkelijke (sport-)kledij en sport- of loopschoenen (geen spikes) 
- regenjasje/pull, indien veel wind of regen 
- drankje (water) wordt gegeven bij de aankomst (geen snoep/frisdrank) 
- eventueel veiligheidsspeld meebrengen om kaartje mee te bevestigen 
- bij hun aankomst scheurt een verantwoordelijke het loopkaartje af 
- na inschrijving valt uw zoon/dochter ziek:  juf Lut: 0472/685977 
 

Opgelet: 
Een meester of juf van Gravenbos wacht jullie op dicht bij de start- of opwarmingsbox: je krijgt 
er je loopkaartje en een loophesje of T-shirt om op te spelden. 
Na het lopen is het de bedoeling daar het hesje of T-shirt terug te brengen. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking en sportieve groeten!  De directeur, juf Lut 
 
Bij inschrijving: graag onderstaand strookje afgeven aan de kleuterjuf vóór 25 september ‘18 

 

 
Bevestiging deelname aan de Keggecross woensdag 3 oktober 2018 

 
Handtekening ouder(s) voor ‘gelezen’ en akkoord: …………………………………………………… 
       

gsm-nummer: …………………………………………………………………….. ouder(s) van 

 
Naam:                   uit klas:  


