
Van zaterdag 2 april tot 29 april 2022

Help de paashaas zijn  
eieren terugvinden en  

WIN een leuke verrassing!

-   TEN VOORDELE VAN  HET  CROWDFUNDING  project  speelnatuur  BS OMER WATTEZ   -

4  km

 buggyproof

 drinkstop

 ZOEKPLEZIER

 7,5  km

 vers  ijs & drankjes

 Zelfbedieningscafe

 ZOEKPLEZIER

RODE ROUTE GELE  ROUTE

PAASSPEURTOCHT

2 verschillende routes!

Steun ons crowdfunding project 
via deze QR-code!



Laat ons een bloem en wat 
gras dat nog groen is…
Start schooljaar 2019: 

Onze kleuterjuffen stellen een ambitieus plan 
voor: De plattegrond van speelnatuur BS 
Omer Wattez. 

Hun motivatie: laat onze kinderen zoveel 
mogelijk Moeder Aarde ruiken, voelen en 
bespelen.

Op een natuurspeeltuin staan geen kleurige 
speeltoestellen, maar wel boomstammetjes 
verbonden door slingerende paadjes, struiken, 
bosjes, wilgentunnels, zand, enz… 

Natuurlijke speelelementen die de fantasie van 
de kinderen prikkelen. Spelen in de natuur is 
goed voor de sociale, motorische en cognitieve 
ontwikkeling van het kind en het stimuleert zijn 
creativiteit.

Een natuurspeeltuin moet op maat van kinderen 
gemaakt worden en bovenal duurzaam en veilig zijn. 

Dit vraagt de nodige expertise die we gevonden 
hebben bij Boomhelden, Speelmakers en 
MOS Vlaanderen.

Surf dan als de bliksem naar:  
https://whydonate.be/donate/OW-
speelnatuur/nl

Wall of fame

“ Laat ons een bloem en wat 
gras dat nog groen is”

- CROWDFUNDING  project  speelnatuur -

Vergeet voor één keer  
hoeveel geld een miljoen is…
Net voor de Corona-uitbraak werd binnen 
de raad van bestuur van de oudervereniging 
(Oweetje) reeds beslist dit project financieel te 
steunen.

Door Corona mocht de oudervereniging twee 
jaar lang niks groots organiseren dat geld in het 
laatje bracht. 

Iemand kwam op een alternatief en lumineus 
idee: laat ons een crowdfunding organiseren! 

Steun jij ook? Helpt u ook mee  
om dit fanastische project te realiseren?

Per gift van €25 krijgt u een tombolalot. 
Vanaf €75 en meer krijgt u een tegel op onze 
“Wall of fame”!

  

… de wereld die moet  
nog een eeuwigheid mee! 
Voor één keer in deze bizarre tijden mogen we 
wél iets met een massa mensen doen… met 
een crowd…

Draagt u (geen steentje maar) een takje of 
boompje bij om de droom van onze kinderen en 
hun juffen waar te maken?

DOE JIJ OOK MEE?

   Alle info op: www.oweetje.be



Steun ons crowdfunding project 
via deze QR-code!

Help de paashaas zijn eieren terugvinden  
en WIN een leuke verrassing!

De  paashaas  is  zijn  paaseieren  verloren.  
Wie  kan  ze  terug  helpen  vinden?

In deze bundel kunnen jullie een invulblad vinden met 10 verschillende paaseieren op.  
De paashaas is er enkele verloren. Kunnen jullie vinden welke paaseieren dat zijn?  

Dan maken jullie kans om een leuke verrassing te winnen! 

Hoe winnen?
Druk deze bundel af, omcirkel de verloren paaseieren onderweg op het fotoblad, vul je gegevens in en berzorg ons deze voor 29 april 2022.  

Er is een brievenbus voorzien waar je je invulformulier kan deponeren aan de start van de wandeling. 

 
Doorsturen van je antwoorden en/of originele foto’s kan naar: peuter@omerwattez.be 

Uit alle correcte inzendingen wordt op 2 mei 2022 een winnaar getrokken.  
Wij zullen de winnaar persoonlijk op de hoogte brengen en ook bekend maken op onze sociale media.

PRAKTISCH
De wandeling start ter hoogte van de Schoolstraat te Schorisse. 
Parkeermogelijkheden zijn er in de Kolpaartstraat te Schorisse.  

Je kan ook een exemplaar van de instructiebundel aan de school vinden.

Wij  hebben  voor  jou  2  wandelroutes  uitgestippeld: 
  De rode wandeling   van ongeveer 4 km langs de straat en dus buggyproof! 

Er is op de route een drinkstop: de Amberhoeve  
(openingsuren Amberhoeve april: zaterdag van 13u tot 19u & zondag van 11u tot 19u) 

 De gele wandeling  van ongeveer 7,5 km is er 1 tje langs de trage wegen.  
Niet wandelbaar met buggy’s! 

Onderweg kan je genieten van vers ijs & drankjes. (Cash of payconiq)  
ook op de route is er het zelfbedieningscafe. (cash en eerlijkheid mee te nemen) 

Onze zoektocht start op zaterdag 2 april tot 29 april 2022

Heb je genoten van het parcours, het spel of de omgeving? 
voel je vrij een vrije bijdage te storten via onderstaande QR-code.



Steun ons crowdfunding project 
via deze QR-code!

WIN een mooie prijs voor
“De leukste foto!”

Haal de fotograaf in jezelf boven, en daag jezelf en je vrienden of familie uit de 
“leukste onderweg foto” te maken!

Hoe winnen?

Heel eenvoudig, post je “leukste onderweg foto” op de Facebook-pagina  
van onze school voor 29 april 2022 met de hashtag #KOMUITUWKOT.

www.facebook.com/oweetje
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Steun vrijblijvend ons 
crowdfunding project!

Items/bewegwijzering verdwenen? Laat het ons a.u.b. weten via e-mail op: peuter@omerwattez.be 
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Items/bewegwijzering verdwenen? Laat het ons a.u.b. weten via e-mail op: peuter@omerwattez.be 

Steun vrijblijvend ons 
crowdfunding project!



Kan jij uitzoeken welke  
paaseieren er zijn verdwenen?
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Naam & voornaam: 

Jouw antwoord:  

 

Indien jij als winnaar wordt getrokken hebben we jouw contactgegevens nodig om dit jou te laten weten.
Op welke manier mogen wij contact met je opnemen?

Vul hier je telefoonnummer of e-mail adres in:

 



Veel Succes!

 
  Mogen we je vragen om ons te verwittigen indien er items/bewegwijzering verdwenen zijn aub?   

  Dit kan via e-mail op: peuter@omerwattez.be  

Heb je genoten van het parcours, het spel of de omgeving? 
Voel je vrij een vrije bijdage te storten via onderstaande QR-code.

Steun ons crowdfunding project 
via deze QR-code!




