
 

 
 

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen • Beverlaai 75 • 8500 Kortrijk • 056 17 09 00 • BE 69 4665 5612 7178 
www.basisschoolvlaanderen.be • olv.vlaanderen@kbkscholen.be 

16 mei 2022 
 
 
 
 
        
 

Beste ouder en leerling 
 
 

Betreft: Sportdag 6de leerjaar 
 

Dit jaar gaat de sportdag voor het 6de leerjaar door op donderdag 19 mei 2022. 
We gaan naar Wevelgem, domein ‘het Vijverhof’, Marremstraat 3  
De verplaatsing gebeurt met de fiets. De sportdag kost 17,00 euro en wordt verrekend via de maximumfactuur. 

 
De leerlingen krijgen een afwisseling van 4 verschillende ateliers. Gespecialiseerde begeleiders van Sportievak vzw zullen ter 
onze beschikking staan. 
 
Enkele praktische afspraken: 

• De verplaatsing gebeurt met de fiets. ’s Morgens plaats je jouw fiets in de fietsenkelder in de Pyckestraat. Zorg dat jouw 
fiets gesloten kan worden. Het sleuteltje blijft in de rugzak! 

• We zoeken nog bereidwillige ouders die rugzakken kunnen vervoeren of kunnen meefietsen. 
Indien dit haalbaar is voor u, stuur dan een mailtje terug naar de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt om onze vraag 
te overwegen! (Vermeld of u meefietst heen en/of terug of u rugzakken wil vervoeren heen en/of terug. Vertrek ‘s 
morgens om 8u30 en terugkeer omstreeks 16u00 aan het Vijverhof) 

• De activiteiten duren tot 16.00 uur. De kinderen zullen die dag later terug zijn op school, namelijk tussen 16.45 en 
17.00 uur. We komen toe in de Pyckestraat. 

• Dit betekent dat uw kind die dag niet naar de studie kan. Dit zijn de alternatieven: 
o U komt uw zoon/dochter afhalen omstreeks 16.45 – 17.00 uur aan de fietsenkelder. 
o Uw zoon/dochter blijft op school in de opvang. 
o Uw zoon/dochter mag zelfstandig naar huis, mits de geschreven toestemming van de ouders vooraf.  

 
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 

• schoenen die nat mogen worden of slippers 

• zonnecrème (indien nodig) 

• een plastiek zak voor de natte kledij 

• een lunchpakket en voldoende water 

• Voor alle duidelijkheid: snoep en waardevolle voorwerpen laten we thuis. 
 
Zorg ervoor dat jouw fiets volledig in orde is d.w.z. aangepaste zadel- en stuurhoogte, goed werkende remmen, opgepompte 
banden, een bel die werkt, ketting die voldoende aangespannen is …. 
  
sportieve groeten juf Hilde, meester Mathieu, juf Lysiane  

 
 


