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Beste ouders, 

 

Op maandag  4 september vertrekken we richting zee…, hopelijk ook richting zon. 

Vooreerst willen we u gerust stellen: niets is aan het toeval overgelaten. De verblijfplaats is bij 

alle begeleiders gekend. Het programma is volledig uitgewerkt en alle activiteiten zijn goed 

voorbereid.  

 

We zijn met 8 begeleiders: juf Sigrid, juf Lut, meester Jan, juf Katrien, juf Lotte, juf Lea, juf 

Annemie en Linda. 

De sportanimatie wordt verzorgd door Bloso-sportmonitoren. 

 

Enkele praktische schikkingen: 

Op maandag 4 september verzamelen we om 8.00 u. op school. Na het inladen van de bagage 

vertrekken we met de bus richting Blankenberge. 

Op vrijdag 8 september zijn we terug op school rond 17.30 u. De kinderen zullen de bus pas 

verlaten wanneer alle bagage is uitgeladen.  

 

Op de bus nemen we enkel een rugzakje mee met een drankje en een tussendoortje. 

* Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten (sieraden,horloges,…). GSM, ipod, MP3-speler,  

      snoep en geld zijn niet toegelaten.       

   * Indien je kind medicatie dient te nemen, geef deze dan maandag af, samen met een         

      doktersattest waarop hoeveelheid en tijdstip staan vermeld. 

   * Geef maandag ook een kidsID af. 
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Bezoek aan de Bloso-openluchtklassen zijn van het centrum uit niet toegelaten. 

Voor  inlichtingen  kan je terecht op school tijdens de klasuren 055/49.81.43. 

Iedere avond, kan u ook onze avonturen volgen op de schoolwebsite. 

 

U kan zeker een briefje of kaartje schrijven. Liefst zo vlug mogelijk. Ons adres: 

                 Bloso-sportcentrum 

                 Vrije Basisschool Zwalm 

                 t.a.v. (naam kind) 

                 Koning Boudewijnlaan 15 bis 

                 8370 Blankenberge 

 

Zijn er nog problemen of vragen dan kan je steeds terecht bij de leerkrachten. 

We rekenen alvast op de medewerking en goede wil van de leerlingen om er een fijne leer- en 

ontspanningsweek  van te maken. 

 

 

                  De leerkrachten en directeur Geert 

 

 

 

BIJLAGEN 

1. Lijst met benodigdheden. GELIEVE ALLES ZOVEEL MOGELIJK TE NAAMTEKENEN! 

2. Medische fiche. Terug bezorgen aan de leerkracht samen met 2 kleefstrookjes van de 

ziekteverzekering. 

3. Het programma van de zeeklas. 

 

 

 


