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25/09/2018
Beste ouders,

In het kader van het volgende WO-project plannen we op maandag 8 oktober 2018 een
uitstap naar de Globo Studio. De kinderen maken kennis met het leven in Guatemala.
Om alle leerlingen de kans te geven optimaal deel te nemen aan dit inleefatelier gaan we,
klasdoorbrekend, in 2 groepen op uitstap. Op de onderstaande lijst geven we u een
duidelijk overzicht.
Die dag is er geen warme maaltijd voorzien. De kinderen dienen dus een lunchpakket en
een drankje te mee te brengen naar school.
Om de kosten te drukken en deze uitstap praktisch haalbaar te maken, willen we beroep
doen op een aantal bereidwillige ouders die instaan voor het vervoer. Gelieve daarvoor
het onderstaande strookje in te vullen. We willen jullie alvast bedanken voor jullie
medewerking binnen deze organisatie. We beseffen dat dit niet voor iedereen evident
is.
Dit alles kost 12 euro en zal verrekend worden via de rekening.
Verder organiseren we ook een knutselactiviteit rond dit thema. We zijn daarvoor op
zoek naar kippenhaas en kranten.

Alvast bedankt!
Juf Griet
Juf Benigna
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Maandag 8 oktober 2018: Studio Globo
Lou
Bavo
Melisa
Mina
Merdan

Britt
Adama
Jasser
Femke

Zita
Kato
Noach
Fons Claeys

Thiassa
Delices
Warre
Kamiel

Luna
Gudrun
Gilles
Fons
Mustafa

Ochtend: 8.15u – 12u

 De bovenstaande leerlingen worden tussen 8.15u en 8.45u in Studio Globo
verwacht.
 Ze worden verwelkomd door juf Griet en juf Benigna.
 Om 12u keren deze leerlingen met de schoolbus terug naar BS De
Vogelzang onder leiding van juf Quiara.
 Ze eten hun boterhammetjes op in de refter van onze school.

Namiddag: 13.30u – 15.30u

 De bovenstaande leerlingen krijgen les van juf Quiara op BS De Vogelzang.
 De leerlingen van het internaat gaan, zoals gewoonlijk, met de schoolbus
naar het internaat.
Verplicht in te vullen door de ouders!
Ouder van ……………………………………….………………………………

o

Ik breng mijn kind om tussen 8.15u – 8.45u naar de Globo Studio.

o

Ik ben niet in de mogelijkheid om mijn kind naar de Globo Studio te brengen.

o

Ik ben bereid om een aantal kinderen mee te nemen naar de Globo Studio. Er
kunnen _______ (aantal) zitplaatsen in mijn wagen, met uitzondering van mijn
kind.
O ik haal de kinderen op om 8u op de BS De Vogelzang (juf Quiara coördineert).
OF
O ik haal de kinderen thuis op en breng ze rechtstreeks naar de Globo Studio.
!!!!! De kandidaat-chauffeurs ontvangen van ons nog een namenlijstje.

Adres van de Globo Studio:
Doornzelestraat 15
9000 Gent
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Maandag 8 oktober 2018: Studio Globo
Cecilia
Hapsa
Emirhan
Leonie

Sofian
Umut
Lotte De Munck
Amélie

Nurseli
Lee
Flo
Sueda

Ilias
Elynn
Jinne
Viktor

Jean
Sechkin
Lotte Dupré
Lene

Ochtend: 8.25u – 12u

 De bovenstaande leerlingen komen, zoals gewoonlijk, naar school.
 Ze krijgen les van juf Sabine op BS De Vogelzang.
 Om 11.30u begeven ze zich met de schoolbus, onder leiding van juf Quiara,
naar de Globo Studio.

Namiddag: 12u – 16u

 Om 12u nuttigen ze, samen met juf Griet en juf Benigna, hun lunchpakket.
 Om 16u dienen ze opgehaald te worden door hun ouders, grootouders, … Er
is dus geen vervoer terug voorzien naar BS De Vogelzang.
Verplicht in te vullen door de ouders!
Ouder van ……………………………………….………………………………

o

Ik haal mijn kind om 16u op aan de Globo Studio.

o

Ik ben niet in de mogelijkheid om mijn kind aan de Globo Studio op te halen.

o

Ik ben bereid om een aantal kinderen mee te nemen naar huis. Er kunnen
_______ (aantal) zitplaatsen in mijn wagen, met uitzondering van mijn kind.
O ik breng de kinderen om 16.30u naar BS De Vogelzang.
OF
O ik breng de kinderen rechtstreeks naar huis.
!!!!!! De kandidaat-chauffeurs ontvangen van ons nog een namenlijstje.

Adres van de Globo Studio:
Doornzelestraat 15
9000 Gent

