Turnhout, 12 juni ‘20

SCHOOLJAAR 2020 - 2021
SPORTKLASSEN GENK
Beste ouders
Mogen wij u vragen om de volgende periode te noteren in uw agenda:

28/09/2020 – 2/10/2020
Tijdens deze week zullen de leerlingen van het 6de leerjaar op sportklassen gaan naar Genk.
Dit onder leiding van de klastitularis en turnleerkracht. Deze dagen gelden als gewone
schooldagen.
De onkosten voor een hele week bedragen € 180. Deze rekening moet betaald zijn voor
14/09/2020.
U kunt deze rekening in één keer betalen of in drie schijven (in juli 60 EUR; in augustus 60 EUR en in
september 60 EUR) als dit voor u gemakkelijker zou zijn.
U mag dit betalen via het rekeningnummer van de school: BE57 4093 0225 1135 met de vermelding
die u onderaan de factuur terugvindt.
Wat hebben de leerlingen nodig tijdens de sportklassen?
• toiletbenodigdheden: handdoeken, washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …
• sportkledij, regenjas !, reserveschoenen
• slechte kleding voor mountainbike
• zwemgerief in een zwemzak
• turnpantoffels + binnenhuispantoffels
• rugzak, drinkbus, linnenzak (vuil linnen)
• leesboek en gezelschapsspel naar keuze
• zaklamp, notaboekje
• eventueel briefpapier en omslagen, postzegels, adressenlijst (kleingeld voor postkaart)
• schoolgerief door de leerkracht aan te duiden
• kleingeld (€ 0,10; € 0,20; € 0,50; € 1,00) -> voor drankautomaat
• € 10 (eventuele aankopen in Genk centrum: NIET verplicht)
• CD’s/USB (met muziek voor playback)
• eventueel eigen sportmateriaal (tennisracket, skates, …)
• in een enveloppe de Kids-ID of ISI+ kaart en een kleefbriefje van de mutualiteit
• wie ouder is dan 12: identiteitskaart meebrengen!
• beddengoed is ginder aanwezig en moet je dus NIET meebrengen
• graag op alle bagage de naam van uw kind voorzien

In september volgt er nog een brief met meer informatie.
Met vriendelijke groeten
Leerkrachten 6de leerjaar
Turnleerkrachten

Annemie Daemen
directie
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MOGELIJKE
KORTING!
Zie achterkant van deze brief: mogelijke korting op het verblijf.
Belangrijk: studietoelage!

Indien uw kind een studietoelage ontvangt, gelieve een kopie van hun brief van de dienst
Studietoelagen te overhandigen op het secretariaat van de school, waaruit blijkt dat betrokken leerling
een studietoelage geniet. Hiervoor krijg je van het Bloso-centrum een aanzienlijke korting. Dit enkel op
het verblijf.

[Adres bestemmeling] [datum]
De kopie van de studietoelagen breng je binnen voor 30 juni 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Gelieve onderstaande strook in te vullen en mee terug te geven naar de klas:
Ik, ………………………………………………………………………….……………………….. ouder van
…………………………………………………………………………………..Klas: ……. , ontvang:

GEEN studietoelage

WEL een studietoelage en zal voor 30 juni 2020 een kopie hiervan
binnenbrengen op het secretariaat.
Handtekening ouder(s):

