Wevelgem, 9 september 2022

Beste ouder(s),
Op donderdag 22 september gaan we met alle kleuters op schoolreis naar het
familiepark: ‘De Sierk’ in De Haan.
De Sierk is een speelparadijs in circusstijl waar kinderen zich kunnen ontpoppen tot ware
circusartiesten en waar je rust kan vinden in het groen.
Salto’s maken, drummen, toveren, touwlopen, brullen in de leeuwentunnel, kronkelen op
de slangenzolder, op stelten lopen, eenwieleren, gooien met diabolo’s, bengelen aan
trapezes, kunstjes oefenen in de tent, de clown uithangen,… kortom in ‘De Sierk’ kan het
allemaal!

VERTREK?

- Om 8.30 uur stipt op school.

MEE TE
BRENGEN?

- Een voor uw kleuter herkenbare rugzak/boekentas die
hij/zij zelf kan dragen.
- Picknick voor ’s middags + drankje.
- 2 tussendoortjes (fruit of koek).
- Voldoende water (liefst in fles met dop).

KLEDIJ?

-

TERUG?

We zijn terug rond 16 uur.
(Vanwege de werken zal de bus ter hoogte van het
woonzorgcentrum Sint-Camillus aankomen.)

Sportieve/speelkledij.
Goede stapschoenen.
Reservekledij (indien nodig).
Regenjas/zonnepet (naargelang het weer).

Gelieve uw kleuter op te pikken op de oprit van
Sint-Camillus. (Kloosterstraat)

KOSTPRIJS?

- De prijs (bus + toegang) is 18 euro dankzij een
tussenkomst van de ouderraad. Dit bedrag komt op de
schoolrekening.

VARIA?

-Indien uw kleuter snel wagenziek wordt, gelieve dit door te
geven aan de juf.
-Op die dag gaat de opvang door zoals gewoonlijk.
Denk eraan de juiste kaartjes aan de rugzak/boekentas
te bevestigen.
-Indien u vragen hebt, spreek gerust de klasjuf aan.

Wij kijken er alvast naar uit!
De kleuterjuffen en directeur Nele

Aan de ouders van de jongste kleuters __________________________ uit P/K1A
o
o

gaat mee op schoolreis.
gaat niet mee op schoolreis. (Indien u zelf het gevoel heeft dat uw kleuter nog niet
rijp is om de hele dag mee te gaan op schoolreis.)
U kan hier gerust de juf over aanspreken.

