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Dagexcursie voor de leerlingen van het 2de jaar naar Thuin op vrijdag 27 april
Geachte heer, mevrouw
Beste leerling
In het kader van de lessen Frans plannen we op vrijdag 27 april een excursie naar Thuin.
Vertrek aan de school: De leerlingen vertrekken aan de school om 7.30 u met de bus.
Vooraf worden de aanwezigheden opgenomen. Gelieve om 7.15u op de speelplaats aanwezig
te zijn.
Terug aan de school: De leerlingen vertrekken in Thuin rond 16 u en worden rond 17.45u
verwacht aan de school. Dit uur kan uiteraard ook iets vroeger of later zijn, afhankelijk van
de drukte op de autowegen. Gelieve daarmee rekening te houden. Omdat op vrijdag 27 april
alle leerlingengroepen op verschillende uren vertrekken, is het organisatorisch zeer moeilijk
om de schoolbus in te schakelen. Wie toch vervoersproblemen heeft mag/kan contact
opnemen met Dhr. J. Mons. Wij zoeken naar een eventuele oplossing.
Het is overbodig te vermelden dat die dag een gewone schooldag is en dat het
schoolreglement van toepassing is.
Praktische afspraken:
Breng je eigen lunchpakket mee. Eten en drinken doe je op de bus alléén als de chauffeur
dit toelaat! Hou in ieder geval de bus netjes!!
Let op jullie geldbeugel. Breng een weinig zakgeld mee en LAAT WAARDEVOLLE
VOORWERPEN THUIS!!
Vergeet niet!!! Lunchpakket, schrijfgerief, ev. regenkledij en gemakkelijke wandelschoenen.
Ook je goed humeur mag mee.
Prijs: We ramen de prijs van de bus op € 19 per leerling. Toegangen: Trammuseum +/- € 7
Belfort: € 1. De lunch zal doorgaan in het trammuseum, waarbij we gevraagd worden het
drankje ter plaatse te kopen (€ 1.50; wordt via de schoolrekening verrekend).
Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de
kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen
we opnemen in de schoolrekening.
Voor vragen i.v.m. de schoolrekening kan je terecht bij de directie of mevrouw De Nys (cfr
schoolreglement 2.4 schoolrekening en 9 schoolkosten).
Hopelijk wordt het voor iedereen een leerrijke en aangename dag!
Vriendelijke groeten
Leerkrachten Frans
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