Torhout, 30/09/2019
BETREFT: uitstappen K3
Beste ouders,
Dit schooljaar brengen wij verschillende bezoeken aan het cultureel centrum of nemen deel aan
MOEV – activiteiten. De kostprijs van deze activiteiten (gekaderd binnen de maximumfactuur) zal
gefactureerd worden, indien u de toestemming geeft aan uw kind om aan deze activiteiten deel te
nemen.
De volgende activiteiten liggen al vast, voor bijkomende activiteiten zal een apart briefje worden
meegegeven:
€5

11/02/20

C.C. de Brouckère

22/10/19

Naar het bos

Herfstwandeling

Afhankelijk prijs bus

27/09/19

Schoolreis

De Sierk

€ 12

09/03/20

S.V.S

Rollebolle

€5

4/10/19, 8/11/19,

Bibliotheekbezoek

Boeken ontlenen en

gratis

terugbrengen

13/12/19, 31/01/20,
20/03/20, 8/05/20,
19/06/20
21/04/20, 28/04/20,

Zwembad Lichtervelde

Watergewenning

€ 2 per zwembeurt

5/05/20, 12/05/20

Mogen wij vragen om het onderstaand strookje zo vlug mogelijk met uw kind mee te geven.

Déborah Schotte

Het schoolteam

Directie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondertekende, ……………………………………………………………………. …………………….
geef mijn zoon/dochter ………………………………………………………………………….. uit K3
de toelating / geen toelating om deel te nemen aan de pedagogische uitstappen K3 .

Handtekening:

Basisschool Eureka
Rijselstraat 110
8820 Torhout
050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be
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