
 

 

Brugge, 22 juni 2020 

Betreft : afscheid 6de leerjaar 

Beste ouder(s) van de 6de klassers, 

Hier zijn we dan met meer informatie over de afscheidsdag op VRIJDAG 26/06/2020. 
We houden de dagindeling geheim tot op het laatste moment maar wees gerust, het zal een mooie dag                  
worden voor onze 6de klassers en niet alleen omwille van het voorspelde warme weer! 

We verwachten iedereen met fiets op school tegen 8u15. Tijdens de fietstocht is een fluohesje en het                 
dragen van een helm verplicht. We vragen, om alles vlot te laten lopen, dat uw ‘kleine’ reeds ingesmeerd                  
tegen de zon aan de start komt. Daarnaast herhalen we nog eens om het zwemgerief al aan te hebben                   
onder kledij. Tijdens de fietstocht draagt iedereen zijn eigen rugzak. 

Er is voor iedereen ontbijt en middagmaal voorzien, en enkele zeer leuke activiteiten. Er is gans de dag                  
begeleiding en de klasbubbels en coronamaatregelen worden gerespecteerd. Gezien het warme weer vragen             
we om voldoende water mee te geven! 

Wat heeft uw kind verder nog nodig: 
➔ Fluohesje + helm 
➔ Voldoende water voor gans de dag 
➔ Zwemgerief – AL AAN ONDER DE BOVENKLEDIJ 
➔ Een (water)T-shirt dat mag nat worden 
➔ Zonnecrème (eventueel zonnepet) 
➔ Handdoek 
➔ Plastic zak voor natte kledij 
➔ Optioneel: waterschoenen/watersandalen (u hoeft dat niet speciaal te kopen) 

Wat heeft u kind niet nodig en laat het beter thuis 
➔ waardevolle voorwerpen zoals gsm, portefeuille,… 

Voor de volledige dag (eten + activiteiten) vragen we een bijdrage van € 7,- per kind. Dit zal verrekend                   
worden op de schoolrekening. Alle andere kosten worden gedragen met de opbrengst van de verkoop van                
marsepein, bedoeld voor de zeeklassen. 

Indien er vragen of opmerkingen zijn stuur dan een mailtje naar adriaens.stijn@gmail.com. Zijn er in de loop                 
van de dag dringende vragen dan kan u bellen naar het nummer 0496 996633. 

Hopelijk blijft de weersvoorspelling wat ze is en kunnen we onze kids nog een leuk afscheid meegeven! 

De werkgroep ‘afscheid 6de klassers’ 

 
 

Karel de Goede VZW  

mailto:adriaens.stijn@gmail.com

