
 

vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant 
Paul Jansonstraat 57 – 1020 Brussel – Tel 02 478 82 24 – Fax 02 478 74 79 

RPR: 0421 912 980 

 
 

 

 
 

 

SANCTA  MARIAINSTIUUT 

Heerweg 77 * 1502 LEMBEEK 
Tel. 02 356 68 68 * Fax 02 361 20 48 
www.sanctamarialembeek.be * info@sanctamarialembeek.be 

 

 

Aan de ouders van de leerlingen 5 en 6 TSO  Lembeek   
                                                                                                                        2022-05-02  

 
 

 
Geachte ouders 

 

In de jaarkalender kon u reeds lezen dat de leerlingen op vrijdag 13 mei 2022 op reis zouden gaan. Het 
wordt een ‘Feel Good Day’ in Oostende. 

 
Om kosten te besparen kan uw zoon of dochter zelf een lunchpakket + drankje meebrengen.  

 

Voor uw zoon of dochter zal deze dag er als volgt uitzien: 
 

Vertrek  Halle: 8.37 uur (verzamelen aan station vanaf 8.25 uur) 
Brussel-Zuid: 9.06 uur (verzamelen in grote hall, uploadfietsen vanaf 8.45 uur) 

Terug  Brussel: 16.52 uur (leerlingen mogen vanaf Brussel naar huis) 

Halle: 17.25 uur 

Programma  Stad Oostende (stads- en/of strandwandeling + bezoeken) 

Prijs  Totaal 12.5 EUR – 10 EUR (voorschot) = 2.5 EUR 

Dit bedrag komt op de leerlingenrekening. 

 
 

Wilt u het bijgevoegde strookje handtekenen voor akkoord en aan de klastitularis bezorgen, ten laatste op 
vrijdag 6 mei 2022? Dit betekent dat u op de hoogte bent van de afspraken en akkoord gaat dat uw 

zoon/dochter op bepaalde momenten vrij rondloopt en hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. 

 
De leerkrachten zullen er op een enthousiaste manier voor zorgen dat de dag aangenaam in groep verloopt. 

Uitstappen als deze kunnen na de coronajaren de groepsdynamiek versterken. 
 

Wij wensen er op te wijzen dat de leerlingen verplicht zijn om aan de studiereizen deel te nemen, ze zijn een 
wezenlijk onderdeel van de vorming. Afwezigheden op die dag kunnen enkel aanvaard worden zoals voorzien in 

artikel 3.1. van het schoolreglement. 

 
Met vriendelijke groeten 

 
 

 

 
 

Fien Vanhove      Herman Marissens 
Adjunct-directeur     Directeur 
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