
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het eerste leerjaar 

Ter informatie 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

 

 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/sportdag 1

ste
 13/09/2019 9-09-2019 

 
Extramurale activiteit vrijdag 13 september 2019: sportdag 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op vrijdag 13 september organiseren we een sportdag voor alle leerlingen. 
 
De leerlingen van het eerste leerjaar worden om 8.15 uur stipt verwacht op school. De sportdag zal 
doorgaan in het Osbroekpark en in de sporthal en turnzaal van onze school. De leerlingen worden in 
2 groepen verdeeld. Zij blijven bij hun klas en begeleider. Einde is voorzien rond 15u30. 
 
Programma: 
 

1A – 1B – 1C – 1D 1E – 1F – 1G – 1HI 

8.30 uur  

o Vertrek naar het Osbroekpark 
(te voet) 

 

9.00 uur  

o Start activiteiten (Honkbal, 
Homo Universalis, teambuilding, 
speleobox, volksspelen, 
puzzels, IPS,….)  

 

11.30 – 12.30 uur  

o Lunch in cafetaria (drankje 
inbegrepen)  

 

12.30 uur  

o Vertrek naar school (te voet)  

 

13.00 – 15.25 uur  

o Leerlingen gaan verder met de 
activiteiten (Initiatie Circus, 
initiatie airtrack, uitdagingspelen 
1, uitdagingspelen 2) 

o Leerlingen ontvangen een stuk 
fruit 

15.30 uur  

o Einde sportdag 

8.30 uur  

o Start activiteiten (Initiatie circus, 
initiatie airtrack, uitdagingspelen 
1, uitdagingspelen 2)  

 

11.30 – 12.00 uur  

o Lunch in resto van de school 
(drankje inbegrepen)  

 

12.00 uur  

o Vertrek naar Osbroekpark (te 
voet)  

 

12.45 – 15.00 uur 

o Leerlingen gaan verder met de 
activiteiten (Honkbal, Homo 
Universalis, teambuilding, 
speleobox, volksspelen, 
puzzels, IPS,….)  

o Leerlingen ontvangen een stuk 
fruit 

 

15.10 uur  

o Vertrek naar school  

 

15.30 uur  

o Einde sportdag 

 



 
Meebrengen: 

- Alle leerlingen komen in sportkledij naar school 
- Lunchpakket (drankje cafetaria/ refter + stuk fruit) 
- Reserve- en regenkledij 
- Extra (sport)schoenen 
- Goed humeur 
- Dopper om je drinkwater aan te vullen 

 
Prijs: 20 euro 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 groet 
 
 
 
 
 
 
Ferre Keppens  Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 
 
 


