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Zoals u allicht vernomen hebt, zit een tweedaagse omwille van de gekende reden er ook dit jaar
niet in. Toch willen we een alternatief van een eendaagse schoolreis voor onze zesdeklassers
aanbieden. Deze gaat door op vrijdag 21 mei.
Het zal een goedgevulde dag zijn, dus de boodschap is op tijd vertrekken. 
We bezoeken eerst een aantal oorlogsmonumenten in de Westhoek om daarna te ontspannen op
het strand van Oostende.
Ons dagoverzicht:
- Vertrek op school om 7.30 uur
- Ieper: lakenhallen en Menenpoort
- Passendale: Tyne Cote Cemetery
- Diksmuide: museum en loopgraven
- Strand Oostende
- Vermoedelijke aankomst op school: 19.45 uur
Enkele afspraken (in samenspraak met het preventieteam van onze gemeente):
- We verwachten de leerlingen om 7.20 uur op school. Indien er een leerling ziek is, koorts heeft
of moet hoesten, mag deze jammer genoeg niet mee. Gelieve de leerkrachten tijdig te
verwittigen op het nummer 0472/81.44.37 (juf Lief)
- 2 x picknick voorzien, alsook drank en tussendoortjes
- Handgel is handig, de leerkrachten zullen ook de nodige ontsmetting voorzien
- Zonnecrème / regenkledij (die we hopelijk niet nodig hebben)
- Handdoek
- Goede stapschoenen
- Geen GSM, de juffen zullen voldoende foto’s nemen die achteraf op de website komen
- Geen snoep
- Eventueel een strip / klein gezelschapsspel voor in de bus
- Mondmasker, eventueel ook reserve daar we de hele dag buiten vertoeven
- Max. €5 zakgeld mag, ook handig is dat bovenop het zakgeld de leerlingen enkele munten bij
hebben om een toiletbezoek te betalen. Uit het verleden weten we dat de meeste openbare
toiletten betalend zijn.
- Verplicht: een goed humeur en een portie beleefdheid
Om te voorkomen dat ouders samenscholen aan de schoolpoort zullen we jullie tijdig en regelmatig
op de hoogte brengen van onze terugreis. We houden contact met één ouder en vragen deze om
onze terugreis in de Whatsapp-groep van de klas te zetten.
Daar de leerkrachten zelf zullen gidsen om derden te mijden, komt deze uitstap op € 3. Dit wordt
verrekend op de schoolfactuur.
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet de juffen te contacteren.
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