
  

De 48 uur van De Sleutel 
vr 23/04 tot zo 25/04 

 
Wat? 
Een quiz voor het hele gezin! Je krijgt van vrijdagavond 23 april 19u tot 
zondagavond 25 april 19u de tijd om 8 gevarieerde quizrondes af te werken. Daar zullen groot en 
klein bij kunnen helpen. Voor één van de rondes zal je ook kort op stap moeten in Broechem. De 
winnaars worden verwend met een ontbijtmand van ’t Broodhuis. Voor de bubbels op de tweede en 
derde plaats staan bubbels klaar! Kan jij al niet wachten om de strijd aan te gaan? Lees dan snel 
verder! 
 
We bieden twee formules aan. U kan enkel voor de quiz inschrijven (dan betaalt u 12 euro) of u kan 
ervoor kiezen om ook een pakket versnaperingen voor uw bubbel te ontvangen. Voor quiz en 
versnaperingen samen betaalt u 20 euro. De versnaperingen worden met uw kind meegegeven of in 
Broechem geleverd. 
 
In principe ontvangt u op vrijdag 23/4 om 19u de quiz per mail. Indien dit een probleem is, kan u dit 
onderaan op de inschrijfstrook aangeven. Op woensdag 21/4 sturen we reeds een testmail zodat u 
zeker bent dat we uw e-mailadres goed gelezen hebben en u de quiz zal ontvangen. Indien u op 
woensdag 21/4 of vrijdag 23/4 geen mail van ons ontvangt, kan u mailen naar 
de48uurvandesleutel@gmail.com of volgend noodnummer bellen: 0485/50.64.21 
  
Hoe inschrijven? 
U kan inschrijven voor onze quiz door onderstaande strook in te vullen en met gepast geld in 
gesloten enveloppe mee te geven met uw kind of in de brievenbus van de school te deponeren ten 
laatste op maandag 19 april. 
 
Wij kijken er al naar uit! 
 
Het oudercomité 
 
 
(Familie)naam: ____________________________ Naam quizploeg: ___________________________ 
 
Mailadres: _________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________ 
 

0 De quiz per mail ontvangen is prima. 
0 Ik kan de quiz niet per mail ontvangen en ontvang hem graag op papier. De papieren versie 

wordt meegegeven met mijn kind. 
 
Wij schrijven ons in voor: 

0 De 48 uur van de Sleutel. We voegen 12 euro cash toe aan onze enveloppe. 
0 De 48 uur van de Sleutel en wensen ook een pakket met heerlijke versnaperingen te 

ontvangen. We voegen 20 euro cash toe aan onze enveloppe. 
 
Wanneer de resultaten van de quiz bekend zijn, worden de winnaars uiteraard op de hoogte 
gebracht. De ranking zal ook gepubliceerd worden op de facebookpagina van de school. 

0 Ik geef hierbij toestemming voor het publiceren van onze groepsnaam in de ranking. 
0 Ik word liever niet opgenomen in de ranking. 

Handtekening:   


