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Turnhout, 6 september ‘19 
 
Betreft: kostprijs zwemmen schooljaar 2019 - 2020 
 
Beste ouders,  
 
Vanaf 11 september starten wij met het zwemmen. Op de achterkant van deze brief vindt u terug wanneer uw 
kind gaat zwemmen. Hieronder vindt u een overzicht van het kostenplaatje voor het zwemmen van uw kind. 
 
De zwembeurt 
 
Leerjaar Per zwembeurt Aantal zwembeurten Totaalprijs per leerling 

1ste leerjaar € 1,25 15 € 18,75 

2de leerjaar € 1,25 16 € 20,00 

3de leerjaar € 1,25 15 € 18,75  

4de leerjaar € 1,25 16 € 20,00 

5de leerjaar € 1,25 15 (€ 18,75) gratis 

 
De kostprijs van de zwembeurten voor het 5de leerjaar zal betaald worden door de school.  
De kostprijs van de zwembeurten voor het 1ste , 2de , 3de en 4de leerjaar zal aangerekend worden via de 
schoolrekening van september ’19 van uw zoon/dochter. 
 
De verplaatsing 
 

1) Busvervoer 
 
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar maken de verplaatsing met de bus.  
 
De kostprijs van het busvervoer zal voor een deel betaald worden door u als ouder. Hiervoor zal er € 10,00 
aangerekend worden via de schoolrekening van september ’19.  
Het andere deel wordt betaald door de ouderraad van onze school. Waarvoor we de ouderraad willen 
bedanken! 
 

2) Te voet 
 
Het 3de ,4de en 5de  leerjaar zullen de verplaatsing te voet maken.  
 
 
 
Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Annemie Daemen 
Directie 
 
 



                       Zwemmen 2019 - 2020                               
 
De leerlingen gaan zwemmen op woensdagvoormiddag. 

 
 
Semester 1: September tot en met Januari  
10.30 – 11.00 uur:  5A + 5B + 6e   Te Voet 
11.00 – 11.30 uur:  2A + 2B + 4A  Bus 
 
Semester 2: Februari tot en met Juni  
10.30 – 11.00 uur: 4B + 3A + 3B   Te Voet 
11.00 – 11.30 uur: 1A + 1B + 1C   Bus  
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