Wevelgem, 15 mei 2018

Beste ouder(s),
Op donderdag 24 mei trekken we er met álle kinderen van de lagere school op
uit. We gaan immers een volledige dag op adventure naar Avanco.
De kostprijs voor deze sportdag bedraagt 14 euro. Dit komt op de schoolrekening
van de maand mei.
Elk kind zal kunnen deelnemen aan een viertal gevarieerde activiteiten. Hier een
greep uit het aanbod: hoogteparcours, schietactiviteit (bv. boogschieten, blaaspijp,
karabijnschieten), een wateractiviteit bij mooi weer (bv. vlottenbouw), …
Wat heeft uw kind zeker nodig?
-

Picknick + voldoende drank (want van sporten krijg je dorst!)
Sportieve, gemakkelijke kledij
Stevige stap-/sportschoenen
Fluojas
Bij regenweer: regenjas
Bij mooi weer: zonnecrème, pet en reservekledij (wateractiviteit)
Graag dit alles netjes in een stevige rugzak…

De kinderen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar gaan te voet naar Avanco en
vertrekken stipt om 8u30.
Na een vermoeiende dag doen we graag beroep op ouders of grootouders die zich
kunnen vrijmaken om ons terug op te halen en dat om 15u30 op de grote parking
Brumierstraat 2, Kortrijk.
Gelieve het onderstaande strookje terug mee te geven met uw kind, ook als u niet
kunt rijden.
Alvast bedankt !

Wij kijken uit naar een actieve, aangename dag!
De leerkrachten en directie

De ouders/grootouders van ……………………………………………… uit klas …………….
O kunnen zich op donderdag 24 mei vrijmaken om ………… kinderen terug te
brengen naar de school.
O kunnen zich niet vrijmaken.
Strookje terug meegeven tegen vrijdag 18 mei ten laatste.
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Beste ouder(s),
Op donderdag 24 mei trekken we er met álle kinderen van de lagere school op
uit. We gaan immers een volledige dag op adventure naar Avanco.
De kostprijs voor deze sportdag bedraagt 14 euro. Dit komt op de schoolrekening
van de maand mei.
Elk kind zal kunnen deelnemen aan een viertal gevarieerde activiteiten. Hier een
greep uit het aanbod: hoogteparcours, schietactiviteit (bv. boogschieten, blaaspijp,
karabijnschieten), een wateractiviteit bij mooi weer (bv. vlottenbouw), …
Wat heeft uw kind zeker nodig?
-

Picknick + voldoende drank (want van sporten krijg je dorst!)
Sportieve, gemakkelijke kledij
Stevige stap-/sportschoenen
Fluojas
Bij regenweer: regenjas
Bij mooi weer: zonnecrème, pet en reservekledij (wateractiviteit)
Fietsslot
Graag dit alles netjes in een stevige rugzak…

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar vertrekken stipt om 8u30 met de
fiets naar Avanco, Brumierstraat 2 in Kortrijk. We komen omstreeks 16u terug aan
op school.
Wij kijken alvast uit naar een actieve, aangename dag!
De leerkrachten en directie
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