
 
 
 

Stedelijke Basisscholen 1&2 Dilsen 

Koning Boudewijnplein 4 
3650 Dilsen-Stokkem 

089/79 08 70   089/79 08 69 

 
Geachte ouders 
 
Op vrijdag 25 oktober 2019 vindt de herfstwandeling plaats.  
We trekken naar het wandel- en natuurgebied DILSERBOS.  
Dilserbos is een prachtig wandelgebied met mooie vergezichten, holle wegen, naald- en loofbomen.                           
Het is een zeer afwisselend en heuvelachtig gebied.  
Met onze 4- en 5-jarigen doen we de route van 6 km.  
We voorzien regelmatig rust- en picknickmomenten en tijd om te spelen, zal zeker niet ontbreken.  
We vertrekken op school om 09.00u met de bus en om 15.30u zijn we zeker terug.  
De wandeling start ter hoogte van het kruispunt Erteveld – Pannenhuisstraat. 
 
Wat meebengen: 
Stevige wandelschoenen (liefst geen laarzen) en sportieve kledij aangepast aan het weer 
Handig rugzakje met voldoende drank en picknick 
Plastic zakje om op te zitten 
 
Bij te slecht weer gaat de wandeling niet door.  
 
Sportieve groeten 
 
Directie en leerkrachten 
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