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Levensloop – Stichting tegen Kanker  
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Onder impuls van de werkgroep “lichamelijke gezondheid” wil het GO! Atheneum Aalst ook dit jaar 
een bijdrage leveren in de strijd tegen kanker. Ieder van ons wordt in zijn/haar omgeving helaas 
vroeg of laat geconfronteerd met deze vreselijke ziekte.  
 
In het weekend van 5 en 6 oktober neemt onze school opnieuw deel aan het evenement 
“Levensloop” ten voordele van Stichting tegen Kanker. De bedoeling is dat elk team gedurende 24 
uur samen in beweging blijft met 1 of meerdere ploegleden. Er wordt in een gezellige, puur 
recreatieve sfeer gelopen en gestapt. NIEUW dit jaar is dat er ook wordt gefietst! Onze school heeft 
1 spinningfiets gereserveerd die we 24u zullen bemannen.  
 
Graag nodigen we jullie uit om ons team te vervoegen of aan te moedigen. Deelnemen kan door in 
te schrijven op https://www.levensloop.be/teams/go-atheneum-aalst-0. 
Inschrijven kost 10 euro. Levensloop gaat door in het Stadspark van Aalst. 
 
Een overzicht van onze acties:  
 

 Maandag 16 september: Oudercafé (resto van onze school) 20.00 – 22.00 uur  

 Woensdag 18 september: Dag van de schoolstraat Graanmarkt 8.00 uur – 8.40 uur 

(verkoop koffiekoeken en mogelijkheid tot inschrijven) 

 Maandag 23 en dinsdag 24 september: Inschrijvingen voor ouders en leerlingen 8u00 – 

8u20 uur zowel op de Graanmarkt als het Bauwensplein.  

 
Tijdens deze momenten krijgen zowel ouders, leerlingen als collega’s de mogelijkheid om zich in te 
schrijven. Lopen, wandelen of fietsen, overdag of ‘s nachts, elk teamlid kan dit vrij kiezen. De week 
voor het evenement wordt het schema opgevuld zodat we samen 24u in beweging zijn! 
 
In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijven wij 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Werkgroep lichamelijke gezondheid  Marie-Paule Haegeman 
   Directeur 


