VBS HET TOVERPOTLOOD
Hoeledensebaan 84 A
3471 Hoeleden
administratie@toverpotlood.be
0498.77.12.65

Hoeleden, 22 juni 2022
Betreft: SCHOOLREIZEN 2022

KLEUTERSCHOOL
Op dinsdag 28 juni 2022 gaan de kleuters met hun juf op schoolreis naar Park
Molenheide.
De ganse dag zijn ze in het speelparadijs Saraland.
Dit is niet zomaar een speeltuin maar een wonderland waar ieder kind naar hartenlust
kan ravotten. Het is een speelwereld met klimtorens, glijbanen, een spookkasteel,
kindercinema, het piratenhuis en veel speeltuigen.
De allerkleinsten vinden er aangepaste speeltuigen in een grote zandbak met wit zand.
Meer info op www.saraland.be/nl/thema/binnenspeeltuin

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Vertrek: 9.00 uur
Terug: 15.30 uur
De toegangsprijs bedraagt €12 (inkom, middagmaal) en komt op de schoolrekening van
juni.
De kinderen krijgen als middagmaal: een frietje, snack en een drankje.
De kinderen die een T-shirt van de school hebben, doen
deze best aan.
Alle kinderen krijgen in de school een sjaal met het schoollogo op.
Voorzie ook gemakkelijke kledij!
Vermits er veel in het zand gespeeld wordt: voorzie gemakkelijke schoenen (met velcro)
Het ingevulde strookje geeft u mee naar school.
Het wordt vast en zeker een fijne dag!
Met vriendelijke groeten,
Het Toverteam

STROOKJE
Ik , ondergetekende …………………………………………………………………………………(vader of moeder)
van……………………………………………….uit de kleuterklas van juf ………………………..geef mijn kind
0 toelating om mee op schoolreis te gaan en betaal het bedrag via de schoolrekening.
0 geef GEEN toelating om mee op schoolreis te gaan.
Handtekening:………………………………………………………………………………………
Gelieve dit briefje vóór 28 juni aan de juf/meester te bezorgen.
(Zonder strookje gaan we uit van uw toestemming en komt de reis sowieso op de factuur)

YP/SCHOOLREIZEN

OK-kader: R2, BL3, BL5, BL6
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LAGERE SCHOOL
Op dinsdag 28 juni 2022 gaat de lagere school op schoolreis naar het Domein van Han.
Meer info op grotte-de-han.be/nl

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

•

AANWEZIG om 7u45,
vertrek 8u00 TEN LAATSTE

•

Domein van Han (kost : €20)

•

Benodigdheden : lunchpakket (boterhammen), enkele drankjes, aangepaste en
vlotte speelkledij. Maximaal €3 zakgeld. Géén dure apparatuur, alles wat je
meeneemt is op eigen risico.

•

T-shirt van de school.
Het sjaaltje van de school krijgt iedereen van de leerkracht.

•

thuiskomst verwacht om 17u30

Het wordt weer een leuke en interessante dag.
Vriendelijke groeten
Het Toverteam

STROOKJE
Ik , ondergetekende ………………………………………………………………………………..(vader of moeder)
van……………………………………………….uit de ……..klas geef mijn kind
0 toelating om mee op schoolreis te gaan en betaal het bedrag via de schoolrekening.
0 geef GEEN toelating om mee op schoolreis te gaan.
Handtekening:………………………………………………………………………………………
Gelieve dit briefje vóór 28 juni aan de juf/meester te bezorgen.

(Zonder strookje gaan we uit van uw toestemming en komt de reis sowieso op de factuur)
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