Turnhout, 5 september ‘19
SCHOOLJAAR 2019 - 2020
SPORTKLASSEN GENK
Beste ouders
Binnenkort is het zover en gaat uw zoon/dochter mee op sportklassen naar Genk. Hieronder vindt u belangrijke
praktische informatie terug:
De sportklassen gaan door van 23/09/2019 tot en met 27/09/2019.
Op maandag 23/09/2019 komen we samen op school. Wij verwachten iedereen ten laatste om 8.15 uur. Wij
vertrekken, onder toeziend oog van leerkrachten, naar het station om daar met de trein te vertrekken om 9.22
uur.
De bagage wordt, door de ouders, naar school gebracht, netjes verpakt en getekend met naam en voornaam.
Deze bagage wordt met een camionette naar Genk gebracht.
Op vrijdag 27/09/2019 zullen wij met de trein richting Turnhout rijden. Wij zullen in het station van Turnhout
rond 14.38 uur aankomen. De leerlingen komen onder begeleiding te voet naar school. Daar kunnen de
leerlingen samen met de bagage door u worden opgehaald vanaf 15.30 uur tot 16.00 uur.
Er is geen bezoek van de ouders toegelaten. Wilt u een kaartje of brief schrijven, ziehier het adres:
Bloso-centrum “Kattevenia”
Naam van de leerling
Sint-Jozefcollege
Kattevennen 15
3600 GENK
Op de achterzijde van deze brief vindt u nogmaals de lijst van wat uw zoon/dochter nodig heeft tijdens
sportklassen.
Met vriendelijke groeten
Ria Ooms – 6A
Hans Vanhemelryck – 6B
Luc Boeckx – LO
Cindy Verschueren a.i. - LO

Annemie Daemen
directie

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende .............................................. ouder van .................................. uit klas .........
geeft de toelating om hun kind mee op sportklassen te laten gaan in Genk en bezorgt de medische
fiche ingevuld terug.
datum:

Lagere School
Pieter De Nefstraat 4
2300 Turnhout

handtekening

T 014 41 17 02

ZOZ

directie@sjt-lager.be
www.sjt-lager.be

Wat hebben de leerlingen nodig tijdens de sportklassen?



ISI+ -kaart + 2 zelfklevers van de ziekenkas



toiletbenodigdheden: handdoeken, washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …



sportkledij (korte broeken + T-shirts), regenjas !, reserveschoenen + goede stapschoenen



slechte kleding voor mountainbike



zwemgerief + extra handdoek



turnpantoffels van de school + binnenhuispantoffels



rugzak, drinkbus, linnenzak (vuil linnen)



leesboek of stripboeken en gezelschapsspel naar keuze



zaklamp



schrijfgerei



eventueel briefpapier en omslagen (met voorgeschreven adres), postzegels, (kleingeld voor postkaart)



kleingeld (€ 0,10; € 0,20; € 0,50; € 1,00) -> voor drankautomaat



€ 10 (eventuele aankopen in Genk centrum: NIET verplicht)



CD’s of geheugenstick met muziek voor laatste avond



eigen sportmateriaal (tennisracket, skates, voetbal, basketbal, …) naar keuze



Slaapzak of lakens worden ginder voorzien en moeten dus NIET meegebracht worden



OPGELET: leerlingen die 12 jaar zijn op moment van vertrek, brengen ook een identiteitsbewijs mee.

Wij hopen alvast op een super-sportklassen!

[Adres bestemmeling] [datum]

