april 2019

Betreft: Sportklassen 6-10 mei 2019
Als het kriebelt…moet je sporten!
Beste ouders,
De sportklassen komen er aan! We starten steeds stipt om 8.30 uur en rijden met 2 bussen
naar Waregem. Elke dag zijn er 2 lesmomenten en 2 sport-activiteiten. Op dinsdag en
vrijdag gaan we ook zwemmen. We zijn om 15.45 uur terug op school, op woensdag om 11.40
uur en op vrijdag om 15 uur.
Om deze sportieve week vlot te laten verlopen, enkele afspraken:
-

We maken vooraf onze boekentas en turngerief klaar op school.

-

Dit nemen we ’s maandags mee en dit blijft de hele week in Waregem.
Elke dag nemen we onze picknick mee, frisdrank en snoep is verboden.

-

Een stuk fruit of een koek voor in de pauze is toegelaten.
Op dins- en vrijdag breng je je zwemgerief mee.

-

We dragen sportieve kledij: een training en sportschoenen.

-

Een reisspel, kaartspel, uno,… kan tijdens de pauze.

-

Wie na schooltijd naar de muziekles gaat, hangt zijn/haar gerief ’s morgens aan
zijn/haar kapstok van de klas.

-

Wij zijn uiteraard vriendelijk en beleefd t.o.v. buschauffeur, onze
sportleerkrachten en houden ons aan de afspraken.

-

De sportklassen (bus, lesgevers, verzekering, zwembad…) kosten € 40.

-

Dat wordt bij de volgende schoolrekening betaald.
Bij de mutualiteit is er soms een tussenkomst voorzien voor deze
jeugdactiviteit. Daarvoor dient het document op de keerzijde.

We rekenen op veel sportiviteit en fairplay!
Juf Mieke, meester Lieven, juf Tine, en juf Leen
en directie.
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Aanvraag tussenkomst mutualiteit

Ondergetekende bevestigt
Namens Centumschool ‘de berk’ dat ……………………………………………………………..
heeft deelgenomen aan de sportklassen van 6-10 mei 2019.
Kostprijs
€ 40,00
Aantal dagen 5
Datum

29/04/2019

Centrumschool De Berk
Hoogstraat 41
8540 Deerlijk
056/70 31 92
de.berk@deerlijk.be

Chris Dhaene
Directeur

berk

beuk

Hoogstraat 41, 8540 Deerlijk
056 70 31 92 – de.berk@deerlijk.be

Sint-Amandusstraat 26, 8540 Deerlijk
056 71 19 49 – de.beuk@deerlijk.be

Groots in groeien!

www.berkenbeuk.be

