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Beste ouders, 

Hier een brief met nog wat info: 

Schoolfeest 

Op 22 mei treden we op! We zullen voor jullie allen onze creatieve moves boven 

halen!       

Wanneer moeten we verzamelen?:  

• om 16.15 uur aan de klas van 3A (ga voordien zeker nog eens naar het 

toilet!) 

• daar wachten we tot de juf ons binnenlaat 

Wat doen we aan?: 

• kleurrijke outfit naar keuze 

• we komen reeds met deze outfit aan naar het schoolfeest, dus we moeten 

ons niet meer omkleden in 3A. 

Schoolreis 

Op 24 mei gaan we op schoolreis naar Bokrijk!  

In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum.  

Het Openluchtmuseum van Bokrijk vervult onze wensen. We gaan op bezoek bij 

meer dan 100 historische gebouwen mét oorspronkelijke inboedel. Ambachtslui 

en historische figuren maken de illusie compleet. Welke regio we ook 

binnenwandelen, het verleden komt hier volledig tot leven. Meer nog: we wanen 

onszelf in een andere tijd. 

In de namiddag leven we ons uit in de grote openluchtspeeltuin. Waaauw! 

Megaglijbanen, schommels, een dradencircus, … de openluchtspeeltuin in Bokrijk 

is niet alleen gigantisch groot, hij is ook superleuk!! 

Wanneer? 

vertrek: stipt om half 9 

aankomst: rond half 6 
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Wat nemen we mee? 

rugzak met: 

• lunchpakket 

• fruit 

• koek 

• voldoende drank 

• zonnecrème en eventueel petje bij warm weer 

• regenjas bij regenweer 

Wat hebben we aan? 

• ons uniform 

• meisjes zijn verplicht een shortje aan te doen onder hun kleedje voor de 

glijbanen in de speeltuin 

• sportieve schoenen 

PRIJS: € 15 (komt op de schoolrekening) = inkom, bus en ijsje 

Dat wordt weer allemaal heel leuk!       

juf Juliette, juf Katleen, juf Sigrid 

 

 


