Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Aan de ouder(s) van de kleuters van afdeling B

Betreft: Wijziging datum en prijs schoolreis maandag 29 april i.p.v. dinsdag 30 april

Beste ouder(s)
Voor de paasvakantie bevroegen wij jullie om de kleuters op de voorziene dag van de schoolreis heen en
terug te voeren. Er konden zich daarvoor echter onvoldoende ouders vrijmaken waardoor we toch naar
een bus op zoek moesten gaan. Enkel op MAANDAG 29 APRIL 2019 was nog een bus beschikbaar. Dit is
dan ook de definitieve schoolreisdatum.
We trekken dus met alle kleuters naar de kinderboerderij D’ Oude Smelterij in Torhout. De schoolreis
gebeurt binnen de normale schooluren van 8.30 uur en 15.45 uur. Op deze dag staan verschillende
activiteiten gepland zoals bakken, het echte boerderijleven ontdekken, spelen in de speeltuin, …
De kleuters dragen best stevige schoenen. In een rugzakje moeten ze hun middagmaal in een brooddoos,
een stuk fruit in een fruitdoosje en water in een drinkfles meehebben. Bij slecht weer zijn een regenjas
en laarzen nodig, bij mooi weer zomerkledij en een pet. Het is aangeraden om zoveel als mogelijk alle
spullen en kledij te naamtekenen.
De prijs van de schoolreis is €14,50. Hiermee worden de autocar, de activiteit van de kinderboerderij en
één drankje bij het middagmaal betaald. De betaling zal via de factuur van april gevraagd worden.
Gelieve de onderstaande strook af te knippen en ten laatste op vrijdag 26 april ingevuld en ondertekend
met uw kind terug naar de klas mee te geven.
Met vriendelijke groeten,
Kathleen Roose | Sofie Brouckaert
Directie

De kleuterjuffen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik,

…………………………………………………………………………………………………………………………..……

geef mijn kind, ……………………………………………………………………………

(naam kind),

om met de schoolreis naar de kinderboerderij te Torhout mee te gaan.
Handtekening:
*Schrap wat niet past.
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(uw voor- en familienaam),

wel / niet * de toestemming

