05 mei 2022
Beste ouder,
We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan onze interactieve
wandeling.
Deze hebben we speciaal opgesteld voor iedereen die graag op stap gaat
in de natuur. Je gaat tijdens de wandeling op zoek naar ‘Het verloren
Vosje’. Dit naar aanleiding van het prentenboek geschreven door Carolina
Rabei.
De wandeling start ter hoogte van Pastoor Slegersstraat 3. Daar ontvang
je alle nodige info en benodigdheden.
Tijdens de wandeltocht van 3,5 km (deze wandeling is trouwens volledig buggyproof en uiterst
geschikt om met de allerkleinsten te doen) of 5 km ontdek je de leuke weggetjes tussen de velden en
het bos rondom onze Vosbergschool. Je wordt bovendien uitgedaagd om opdrachtjes uit te voeren
rond de dieren die er leven. Op het parcours wacht er tevens een leuke verrassing voor de kinderen.
Veel zoek-, poseer en wandelplezier verzekerd!

Wat breng je zelf mee?



Een balpen of potlood
Een smartphone of tablet

Wat kan je op voorhand doen?
1. Surf naar de website hetverlorenvosje.vosbergschool.be
2. Installeer de app ‘ActionBound’ op je smartphone of tablet. Je vindt de juiste versie via deze
website: www.actionbound.com/download
3. In de app ‘ActionBound’ kies je voor ‘Scan de code’ om de QR-code in te scannen.
Opgelet: deze QR-code werkt enkel in de app ‘ActionBound’.
Je kan onze wandeling al op voorhand downloaden, bijvoorbeeld via
het WiFi-netwerk op school (Vosbergschool (Gast) - V0sb3rgsch00l).
Dit zorgt ervoor dat je tijdens de wandeling niet voor verrassingen
komt te staan. Wanneer je de wandeling op voorhand gedownload
hebt, kan je ze in de app ‘ActionBound’ terugvinden via: Vind de
bound > Mijn bounds > Actieve bounds.
Door de app vooraf te downloaden zal je tijdens de wandeling geen
internetverbinding nodig hebben.

Wat na de wandeling?
Na de wandeling draait ons schoolfeest op volle toeren met een hapje, drankje en randanimatie zoals
springkastelen, make-up, kleurwedstrijd en een free podium.
We kijken er enorm naar uit om je terug te mogen verwelkomen binnen onze schoolmuren.
Met hartelijke groet en hopelijk tot zaterdag.
Het Vosbergteam

