13 september 2019

Beste ouder
Betreft: Bezoek aan Technopolis
Op donderdag 19 september 2019 gaan wij met het zesde leerjaar naar Technopolis in Mechelen.
Dit kadert in het werothema Biomundo. Via deze uitstap krijgen de leerlingen de kans om
verschillende demonstraties en voorstellingen omtrent wetenschap bij te wonen. Een bezoek aan
Technopolis is steeds vrij, zonder gidsen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf op
ontdekkingstocht gaan en vrij experimenteren. Het spreekt voor zich dat de
leerkrachten de kinderen ter plaatste de nodige stimulansen geven. In de
namiddag krijgen ze de kans om aan workshops deel te nemen.
Het wordt gegarandeerd een wetenschappelijke dag!
Enkele praktische afspraken voor die dag:
-

-

We vertrekken meteen na het belsignaal van 8.25 uur. Wees stipt op school!
We verwachten dat elke leerling zich aan de afspraken houdt en respect opbrengt voor het
materiaal en de inzet van externen.
De kinderen zorgen die dag voor een lunchpakket, een drietal gezonde drankjes, een koek of
stuk fruit. Dit wordt best in een rugzakje meegegeven. Snoep laten we thuis!
De kinderen dragen zeker hun fluohesje.

Wij zijn terug op school tussen 17.15 en 17.30 uur. U kunt uw kind opwachten
ofwel gaat uw kind na de uitstap naar de opvang.

De kostprijs van €22,90 per leerling wordt verrekend via de maximumfactuur.
We kijken alvast uit naar deze uitstap en hopen dat het ook voor jullie zoon of dochter een fijne
ervaring wordt.
Vriendelijke groeten
meester Mathieu, juf Lysiane, juf Louise
leerkrachten van het zesde leerjaar
mevrouw Lindsey
directeur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVULSTROOKJE invullen en terug bezorgen tegen dinsdag 17 september 2019.
Bij aankomst op school
O
wordt mijn kind afgehaald.
O
gaat mijn kind naar de opvang.
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