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Extramurale activiteit vrijdag 08 september 2017: sportdag 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen Lichamelijke Opvoeding en Sport en het leren kennen van nieuwe sporten organiseren 
we op vrijdag 8 september een sportdag. 
 
Wij doen beroep op “Venga”. Een nieuw Dynamisch sportbedrijf met als locatie Dendermonde Sas 
(www.venga.be). Het thema van deze sportdag is “Outdoorcombo”. Outdoorcombo is in hoofdzaak een 
buitenactiviteit. Zorg dus voor aangepaste kledij. 
 
Programma: 

 08:00: verzamelen in de school, afwezigheden bepalen 

 08.30: vertrek 

 ±09.15: aankomst sportlocatie 
In 4 groepen doen de leerlingen volgende activiteiten; Stand-up-paddle, Teambuilding, Mountainbike, 
Rugby. Tussen 12.30 en 13.30 is er een lunchpauze. 

 15.15: vertrek Dendermonde 

 ±16.00: terug op school 

 
Meebrengen: 

• rugzak (compact) 
• lunchpakket (Op locatie wordt er geen eten en drank voorzien!) 
• water om te drinken 
• aangepaste kledij: in functie van het weerbericht (bv: regenkledij…) 
• kledij die nat kan/mag worden (SUP…) 
• voor de wateractiviteit voorzie je waterschoenen (kunnen sandalen of oude sportschoenen zijn).  
• sportkledij inclusief T-shirt KA Aalst 
• reservekledij en schoenen 
• handdoek 
• plastiek zak om nat gerief in te stoppen 
• een goed uitgerust lichaam 

 
Jullie brengen dus een lunchpakket mee..Ter plaatse kan er geen drank of eten aangekocht worden! Jammer 
genoeg kan er geen gebruik gemaakt worden van douches op deze locatie. 
 
De leerlingen zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen waardevolle voorwerpen. Hetgeen je op een sportdag niet 
nodig hebt, laat je best thuis. 

De prijs bedraagt € 26, en wordt verrekend via het voorschot. Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht 
(zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een 
terugbetaling. 

Wij hopen dat deze activiteiten een aangename en leerrijke ervaring vormen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Brian Decrop Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 

http://www.venga.be)/

