
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het tweede 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 2de 10/09/2021 2-09-2021 

 
Extramurale activiteit vrijdag 10 september 2021: sportdag 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op vrijdag 10 september organiseren we een sportdag voor alle leerlingen. 
 
De leerlingen van het tweede leerjaar worden om 8:10 uur stipt verwacht op school.  Zij vertrekken 
in twee groepen met de Lijnbus naar Domein Verbrugghen te Affligem. Terugkomst voorzien rond 
16.00 uur.  
Omdat we met geen te grote groepen gebruik willen maken van het openbaar vervoer 
(coronamaatregelen) kunnen de leerlingen ook mits toestemming rechtstreeks naar Domein 
Verbrugghen komen en dit voor 8u45. Een leerkracht zal hen aan de ingang opwachten. 
 
Om alle misverstanden te vermijden vragen we aan alle leerlingen om het strookje onderaan 
ingevuld mee te brengen en dit ten laatste op dinsdag 7 september.  
 
Programma: 

9.00 uur  

• Onthaal + start activiteiten in 7 groepen (Muurklimmen, laag touwenparcours, speleobox en 
uitdagingsspelen, zwevende balken, tyrolienne, death ride, honkbal)  

11.45 – 12.45 uur 

• Lunch (bij regenweer zal dit in twee shiften verlopen) 

12.45 – 14.50 uur  

• Vervolg activiteiten  

15.05 uur  

• Vertrek naar school in 2 groepen  

 
Meebrengen: 

• Alle leerlingen komen in sportkledij naar school 

• Lunchpakket (drankje cafetaria is inbegrepen) 

• Reserve- en regenkledij 

• Reserveschoenen 

• Buzzy Pazz (voor wie er één heeft)  

• MONDMASKER  
 
Prijs: 24 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 
 
 
Sarah Berckmoes Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………….  

ouder van …………………………………………………………………..…….uit ………………….(klas)  

Mijn zoon/ dochter heeft een Buzzy-pas. (Omcirkel wat past)  JA / NEE  

 

Aanduiden wat voor u van toepassing is en bezorgen aan het leerlingensecretariaat ten 
laatste op dinsdag 07-09-2021 

Mijn zoon/ dochter komt (ten laatste om 8u10) naar school en gaat mee met de bus, 
zowel de heen- als terugrit. 

 

OF 

Mijn zoon/ dochter komt (ten laatste om 8u10) naar school en gaat met de bus mee 
naar Domein verbrugghen. In de namiddag gaat hij/zij zelfstandig naar huis.  

 

OF 

Mijn zoon/ dochter komt (ten laatste om 8u45) rechtstreeks naar Domein Verbrugghen 
(Brusselbaan 2, Affligem) en zal na afloop van de sportdag zelfstandig naar huis gaan.   

 

OF 

Mijn zoon/dochter komt (ten laatste om 8u45) rechtstreeks naar domein Verbrugghen 
(Brusselbaan 2, Affligem) maar komt met de bus terug naar school.  

 

 
Handtekening ouder/voogd 


