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maandag, 20 mei 2019
Beste jongens en meisjes,
Beste ouders,

Het schooljaar loopt stilaan naar zijn einde toe. Nog twee weken en de laatste maand begint. Voordat
we met volle moed aan de toetsen kunnen beginnen, willen wij samen met jullie nog een leuke en
leerrijke schoolreis maken. Deze zal doorgaan op dinsdag, 28 mei 2019.
Dit schooljaar gaan we nog eens met het vijfde leerjaar op bezoek in het
themapark: Archeon. Dit park is een kopie van hoe het er hier uitzag in de
oudste tijden, de oudheid en de middeleeuwen. Er lopen echte bewoners rond
die zich bezighouden met activiteiten die men ook effectief in die tijd deed:
pottenbakken, vlotten bouwen, steekspelen, gladiatorengevechten, kano’s
maken,… enzoverder.
Aan al deze activiteiten kunnen wij dus deelnemen. U kan zich alvast voorstellen dat het een
onvergetelijke dag wordt! Met achteraf enorm wilde verhalen. Hopelijk zijn de weergoden ons goed
gezind! Zorg dat je die dag om 7.55 uur zeker op school bent. We gaan in uniform, maar je mag wel
stevige wandelschoenen aantrekken. In je rugzak stop je een balpen of potlood, een lunchpakket,
wat gezonde tussendoortjes, voldoende drinken voor de ganse dag en naargelang het weer een pet
en zonnecrème, of een k-way! We zullen rond 18.00 uur terug op school zijn, als het verkeer ons
niet tegenwerkt.
Onze reis gaat naar Nederland, buitenland dus. Volgens de regels moeten we in het bezit zijn van de
identiteitskaart van uw kind. Gelieve deze (of een kopie) mee te geven voor vrijdag, 24 mei
aanstaande. Wij zullen indien nodig , zelf nog een kopie nemen, zodat u de originele identiteitskaart
meteen terugkrijgt.
De trip met de bus duurt toch wel twee uurtjes. Kinderen die dus snel wagenziek worden, kunnen
best de nodige medicatie innemen en eentje meenemen voor de terugreis. Je mag ook een boek,
spelletje (geen elektronica!!) meenemen, dat je op de bus kan spelen.

Met vriendelijke groeten,
De juffen van het vijfde leerjaar!
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