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Basisschool De Spiegel organiseert een quizavond voor het hele gezin op vrijdag 14
oktober 2016 om 20 uur (deuren open vanaf 19.30 uur), Ten Moortele 3, Leest

BASISSCHOOL DE SPIEGEL ORGANISEERT EEN QUIZ EN
SPIEKEN MAG!
Basisschool De Spiegel organiseert een quiz met als titel ‘Herexamen’. Wie
durft?! “Wat weet je nog over taal, rekenen, Frans, aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, sport en muzische vorming? Weten je kinderen meer dan
jij?”, zegt An Hereygers, directeur van basisschool De Spiegel. “De vragen zijn
ludiek en niet te moeilijk. Jong en oud kan meedoen. En spieken mag. Maar
dan moeten de geheugensteuntjes wel ergens op handen, armen of benen
gekribbeld staan.”
Dertig ploegen van vijf deelnemers kunnen deelnemen. Deelnameprijs bedraagt 15
euro per ploeg. Inschrijven doet u via een mail naar herexamenleest@hotmail.com.
Uw inschrijving is definitief na storting van 15 euro op rekeningnummer 9799601406-60 van vriendenkring De Spiegel m.v.v. QUIZ+PLOEGNAAM+TEL/GSM.
De quiz gaat door op vrijdag 14 oktober 2016 in de turnzaal van basisschool De
Spiegel, Ten Moortele 3, Leest. De deuren gaan open vanaf 19.30 uur, de quiz start
om 20 uur.
In samenwerking met de Vriendenkring organiseert basisschool De Spiegel een quiz
voor het hele gezin. “Het is een quiz met een rijke variatie aan vragen die niet te
moeilijk zijn, aangevuld met nostalgische tussenrondes. Doorheen de hele quiz loopt
een duidelijke rode draad.”
“Lekkere soep of een andere versnapering en uiteraard een prijsje voor elke
deelnemer maken de gezellige avond compleet”, zegt An Hereygers.
Basisschool De Spiegel biedt met haar quiz leerlingen, ouders, leerkrachten,
familieleden, collega’s, omwonenden en andere geïnteresseerden een leuke en
ontspannende vrijdagavond. “Mis het dus niet en schrijf je in.”
Deelnemen kost 15 euro per ploeg. De inschrijving is pas geldig na betaling
van 15 euro op rekeningnummer 979-9601406-60 van vriendenkring De Spiegel
m.v.v. QUIZ+PLOEGNAAM+TEL/GSM.
Voor meer informatie belt u naar 015 27 28 16 of stuurt u een mail naar
herexamenleest@hotmail.com.

Basisschool De Spiegel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

