Lid van Scholengroep Gent
Goedlevenstraat 78 | 9041 Oostakker
Tel: 09 /251.13.32
e-mail: info@bsdevogelzang.be
website: www.bsdevogelzang.be

Oostakker, 15 september 2017
Beste ouders,
Het schooljaar is net gestart … maar toch kijken we al uit naar de zeeklassen.
Van 7 t.e.m. 9 mei 2018 gaan de kinderen van het eerste en tweede leerjaar op
zeeklassen naar Nieuwpoort.
Het wordt een leuke driedaagse, vol toffe activiteiten op en naast het strand.
De totale prijs voor deze leerrijke driedaagse bedraagt € 90,00.
Deze prijs omvat het verblijf in volpension, de busreis, een ritje met de go-cart, ....
Mogen wij u nu al vragen onderstaand strookje in te vullen en ten laatste op
dinsdag 10 oktober 2017 binnen te brengen op het secretariaat, samen met het te
betalen
? Betalen kan met bancontact of cash.
Voor de betaling heeft u de mogelijkheid om :
of
Het resterende saldo van
40,00 kan betaald worden t.e.m. 12 januari 2018.
Met vriendelijke groeten,
Juf. Fabienne
Titularis L2A

Juf. Tamara
Titularis L2B

Kevin Eggermont
Directeur

Ondergetekende(n), ouder(s) of voogd van ____________________ uit het
tweede leerjaar a / b (*),
O geven hierbij toelating aan hun kind om deel te nemen aan de zeeklassen van
maandag 7 mei 2018 tot en met woensdag 9 mei 2018.
O Ze betalen hierbij een voorschot van

50,00 en ten laatste op 12/01/2018

O verklaren hierbij dat hun kind niet deelneemt aan de zeeklassen.
Handtekening,

(*) Schrappen wat niet past.
(O) Aankruisen wat past.
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Oostakker, 15 september 2017
Beste ouders,
Het schooljaar is net gestart … maar toch kijken we al uit naar de zeeklassen.
Van 7 t.e.m. 9 mei 2018 gaan de kinderen van het eerste en tweede leerjaar op
zeeklassen naar Nieuwpoort.
Het wordt een leuke driedaagse, vol toffe activiteiten op en naast het strand.
De totale prijs voor deze leerrijke driedaagse bedraagt
90,00.
Deze prijs omvat het verblijf in volpension, de busreis, een ritje met de go-cart, ....
Mogen wij u nu al vragen onderstaand strookje in te vullen en ten laatste op
dinsdag 10 oktober 2017 binnen te brengen op het secretariaat, samen met het te
betalen
? Betalen kan met bancontact of cash.
Voor de betaling heeft u de mogelijkheid om :
of
Het resterende saldo van
40,00 kan betaald worden t.e.m. 12 januari 2018.
Met vriendelijke groeten,
Juf. Inge
Titularis L1A

Juf. Sabine
Titularis L1B

Juf. Laura
Titularis L1C

Kevin Eggermont
Directeur

Ondergetekende(n), ouder(s) of voogd van ____________________ uit het
eerste a / b / c (*),
O geven hierbij toelating aan hun kind om deel te nemen aan de zeeklassen van
maandag 7 mei 2018 tot en met woensdag 9 mei 2018.
O Ze betalen hierbij een voorschot van
het

50,00 en ten laatste op 12/01/2018

O verklaren hierbij dat hun kind niet deelneemt aan de zeeklassen.
Handtekening,

(*) Schrappen wat niet past.
(O) Aankruisen wat past.

