7 september 2022

Beste ouder, leerling
Betreft: Activiteit in het kader van de groepsvorming L5
Dit schooljaar trekken we met het 5de leerjaar op donderdag 15 september naar de Gavers voor een reeks
teambuildingsactiviteiten. We zetten in op samenwerking en sociale vaardigheden.
De verplaatsing gebeurt met de fiets.
Deze activiteit wordt verrekend via de maximumfactuur.
De leerlingen doorlopen verschillende ateliers. Ze krijgen een afwisseling van water- en landactiviteiten. Gespecialiseerde
begeleiders van Oenanthe zullen ter onze beschikking staan.
Enkele praktische afspraken:
• De verplaatsing gebeurt met de fiets. ’s Morgens worden de fietsen op de speelplaneet geplaatst. Zorg dat jouw fiets
gesloten kan worden. Het sleuteltje blijft in de rugzak, graag ook het sleuteltje aan een keycord of aan een
sleutelhanger bevestigen.
• We zoeken nog bereidwillige ouders die rugzakken kunnen vervoeren of kunnen meefietsen.
Indien dit haalbaar is voor u, mag u gerust bijgevoegd strookje invullen en terug meegeven naar school. Alvast bedankt
om onze vraag te overwegen!
• De activiteiten duren tot 15.00 uur. We zijn op tijd terug.
Dit trek je aan:
• sportieve kledij
• goed geprofileerde schoenen
• jouw fluohesje
• Wie een fietshelm heeft, mag die ook aandoen!
Dit breng je mee:
Een rugzakje met daarin:
• reservekledij
• een handdoek
• een badpak of zwembroek (wie wil kan dit al aandoen onder zijn/haar kledij)
• schoenen die nat mogen worden
• zonnecrème (indien nodig)
• een plastiek zak voor de natte kledij
• een lunchpakket, voldoende water en tussendoortje (fruit + koek)
• Voor alle duidelijkheid: geen snoep!
• een fietsslot
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INVULSTROOKJE
Graag terug meegeven naar school tegen maandag 12 september 2022.
Ik, ____________________________________, ouder/grootouder van
______________________________ uit klas 5A/5B kan:
O

meefietsen heen (verzamelen aan de speelplaneet om 8.30 uur )

O

meefietsen terug (verzamelen aan het bezoekerscentrum aan de Molen om 15.00 uur)

O

kan rugzakken brengen heen (verzamelen aan de speelplaneet om 8.30 uur )

O

kan rugzakken brengen terug (verzamelen aan het bezoekerscentrum aan de Molen om
15.00 uur)

O

kan NIET

Datum:
Handtekening:
Alvast bedankt!
Meester Gilles
Juf Angelique
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