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Aan de ouders van de leerlingen van het 2e jaar

Lembeek
2021-10-04

Geachte ouders
Elk jaar organiseren wij een tweedaagse uitstap voor de leerlingen van het 2e jaar.
Leren samenwerken en groepsvorming staan centraal. Samen met enkele taalstimulerende
activiteiten bieden wij een gezonde mix aan, die de leerlingen en de klassfeer ten goede komt.
Dit alles gaat door in vormingscentrum Hanenbos in Dworp.

Vertrek

Donderdag 21 oktober 2021 - 8.50 uur aan de school

Terug

Vrijdag 22 oktober 2021 – 17 uur aan de school

Prijs

€ 70 - € 50 (voorschot reeds betaald) = € 20
Inbegrepen: overnachting, het beddengoed, de huur van de lokalen,
maaltijden, vervoer
CONTANT TE BETALEN AAN DE KLASTITULARIS VOOR 15/10/21

Wat nemen we mee?
- regenkledij+kledij en schoenen die vuil mogen worden
- reservekledij+sportieve kledij
- slaapkledij
- wandel- en sportschoenen
- verkleedkledij
- materiaal voor reclamespot
- ondergoed+3 paar kousen
- persoonlijk toiletgerief+handdoeken en washandje
- maandverband (meisjes)
- grote zak voor vuile kledij
- zakdoeken
- persoonlijke medicatie (vooraf te melden en af te geven aan de
leerkracht)
- identiteitskaart
- schrijfgerief en papier
- eigen drinkbus
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Gsm, fototoestel…neem je mee op eigen risico.
Laptops, tablets, PSP…zijn verboden.
Bij ongepast gedrag kan een leerling terug naar huis gestuurd worden!!
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 het schoolreglement.
Vriendelijke groeten

De leerkrachten van het 2e jaar
De directie
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