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Beste, 

Het Secundair Onderwijs zet zijn schouders onder het project “Samen Kansen Bouwen”. Hiermee helpen we klaslokalen 
en therapieruimten in te richten in het nieuwe schoolgebouw van Dominiek Savio voor de leerlingen van OV1. 
www.gidts.be/kansenbouwen 

Het GON-team van het secundair onderwijs van Dominiek Savio wil ook haar steentje bijdragen. 
Wij organiseren daarom op zondag 23 april een “Schijt je Rijk”, op de weide naast Hoeve ter Kerst. 

Wat ? We verdelen een veld in hokjes en laten er een koe op los. De plaats waar de koe haar “boodschap” achterlaat, is 
de winnende plaats.  

De hoofdprijs? 500 EURO! 

En er zijn ook verschillende troostprijzen te winnen.  
Een kaartje kost € 2,50.  Meerdere kaartjes kopen voor meer kansen, mag natuurlijk ook ! 

Praktisch : 
- Koop jouw kaartje(s) ter plaatse, aan het onthaal Kasteel of op het secretariaat van het secundair onderwijs.
- Elke kaart bestaat uit twee delen :  vul het B-deel volledig in.
- Het A-deel hou je zelf goed bij.
- Geef het ingevulde B-deel samen met het geld terug af.
- Enkel de ingevulde, betaalde en tijdig teruggebrachte kaartjes nemen deel. 

De dag zelf “Schijt je Rijk” : 
- Met het A-deel kan je zélf een plaatsje komen kiezen op het veld tussen 12u en 13u30.
- Kan je niet komen? Geen probleem! Vanaf 13u30 plaatsen wij de kaartjes willekeurig in een vrij hokje.
- Ook wanneer je niet komt, kan je dus winnen. Daarom is het belangrijk je gegevens correct in te vullen, zodat wij

je kunnen contacteren.

- De koe loopt op het veld van 14u tot 16u.
- Als zij in die tijd geen ‘boodschap’ achterlaat, dan worden er lotjes getrokken. We beginnen bij de troostprijzen

en we eindigen bij de hoofdprijs!

Naast het veld organiseren we verschillende randactiviteiten. Kortom, het wordt een heel gezellige en grappige 
namiddag voor jong en oud! 

Meer info of het reglement kan je via mail aanvragen bij GON-leerkracht anneliesdeleu@dominieksavio.be. 

Hopelijk tot dan! 

Het GON-team Secundair Onderwijs 
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