
Beste deelnemer, beste ouders 
 
 
Dit bericht ter informatie van onze infoavond, inzamelacties (zie bijlage) + tips skikleding.  

 
INFOAVOND – woensdag 17.11 om 20u in studio 1 van het Sint-Pieterscollege. Om de grootte van de groep te beperken, raden we aan dat elke deelnemer vergezeld wordt door slechts  
  één ouder. Gezien de evolutie in de coronabesmettingen wordt de infoavond online georganiseerd. De deelnemers en de ouders ontvangen enkele dagen vooraf de  

juiste link om deel te nemen. 
 
             WAFELVERKOOP – zaterdag 20.11 van 9u00 tot 14u30. Details zie bijlage. De deelnemers krijgen eveneens een bestelformulier mee naar huis. Op deze manier is het ook mogelijk om  

op voorhand voor thuis of familie wafels te bestellen. Deze thuisbestelling is geen verplichting!   
 
 SPAGHETTIAVOND – vrijdag 21.01 vanaf 17.30u. Details zie bijlage. 
                         De deelnemers worden die avond verwacht van 15.40u tot einde opruim! 

Afspraken indienen inschrijfstroken:   - vermeld de naam en je code (klas, nummer, initialen en nummer briefje) op elk formulier (telkens 2 maal), 
- bovenste strookje ingevuld meegeven met de mensen die komen eten, 
- onderste strook ingeven via de blog van de skireis, http://skireis.sintpieterscollege.be , inschrijvingsformulier spaghettiavond, de link 
aanklikken, het formulier invullen en doorsturen, 
- onderste strook ingevuld, samen met gepast geld in een gesloten enveloppe (+ naam!), meebrengen naar school en afgeven aan Erwin  
(zo snel mogelijk, niet wachten tot 13 januari), 
- laatste inschrijvingen op donderdag 13 januari! 

De deelnemers moeten zichzelf ook inschrijven als zij spaghetti willen eten. Zij betalen ook voor hun spaghetti en drank die avond. Indien mogelijk kunnen zij samen met de ouders eten. 
 
Gezien de evolutie in de coronabesmettingen is het nog erg onzeker op welke manier de spaghettiavond georganiseerd zal worden. De mogelijkheid bestaat dat dit een 
afhaaleditie wordt of helemaal niet kan doorgaan. Wat de inschrijvingen betreft, wordt al het geld teruggegeven indien deze activiteit niet doorgaat. Wij houden jullie op de 
hoogte. 

 
 CARWASH – zaterdag 23.04 van 8.30u tot 15.00u. Details zie bijlage. 
 
             STEUNKAARTEN – Verkopen aan mensen die ons willen steunen en niet naar de carwash of spaghettiavond kunnen komen. 
  Het is zeker niet de bedoeling om deze kaarten aan je ouders te verkopen!  
                         Steunkaarten, geld of beide worden ten laatste afgerekend op donderdag 13 januari om 12.00u in het technieklokaal. 
 
             KLEDIJ SKIREIS – Enkele tips in verband met skikleding. 

Vraag eerst aan familie of vrienden of je skikleding kan lenen vooraleer je iets gaat kopen! 
Indien je toch iets aankoopt is dit het voordeligst tijdens de solden. 
Wat heb je nodig? 

- (stap)schoenen voor in de sneeuw, 
- zachte kousen voor in je ski- of snowboardbotten (kunnen ook lange sportkousen zijn), 
- een skibroek en -jas (best waterdicht), 
- t- shirts (zeker je ski t-shirt) en sweaters en/of fleece om je in meerdere lagen te kleden (geeft warmte), 
- warme handschoenen of wanten, sjaal, muts, 
- zonnebril en skibril (voor als het sneeuwt). 

 

Met vragen kan je terecht op erwin.huybens@spc.ksleuven.be of op 0478 31 70 19.  
 
Tot binnenkort 
 
 
Het skiteam… Loes, Sofie, Flup, Renaud, Phil, Hans, Pieterjan, Niels, Rudi en Erwin  

http://skireis.sintpieterscollege.be/
mailto:erwin.huybens@spc.ksleuven.be

