Waarschoot, 12 september 2018
Lieve ouders
Op de eerste schooldag maakten we ons nieuwe jaarthema bekend: ‘Dompel je
onder, de zee is een wonder!’. Op de hoek van de Schoolstraat met de
Verbindingsweg zagen jullie ongetwijfeld onze prachtige zeespandoek reeds
hangen. Gedurende dit schooljaar, werken we op geregelde tijdstippen
allemaal samen rond de zee in al zijn facetten. En hoe kunnen we met dit
thema beter van start gaan dan op uitstap te gaan naar de zee?
Op maandag, 24 september hopen we dat de weergoden ons goed gezind zijn.
Met gans de school, zowel hoofdschool als Belleschool, trekken we naar
het rustige strand van Breskens in Nederland. Natuurlijk voorzien we
voor deze uitstap voldoende begeleiders: voor de jongste kleuters één
begeleider per 3 kindjes, voor de oudste kleuters één begeleider per 5
kinderen.
Praktisch:
- We reizen met de bus en vertrekken rond 9.00 u. Om 15.35 u zijn we terug.
- In ons rugzakje stoppen we een lunchpakket en een drinkbusje met water,
een plastic zakje om schelpjes in te verzamelen, reservekledij, een pet of
hoedje.
- Bij mooi weer gaan we met de voetjes in het water. Geef dus ook best
2 handdoeken mee (ééntje voor op te zitten en één voor af te drogen).
- Indien je thuis een emmertje, een schepje, .. hebt, mag dit ook
genaamtekend in de rugzak.
- Het zou fijn zijn moest je je kleuter ’s morgens al insmeren tegen het
zonnetje. Uiteraard herhalen we dit enkele keren in de loop van de dag.
- Opgelet: bij regenweer gaat de uitstap niet door. U wordt dan zeker via
mail op de hoogte gebracht.
- Er wordt op school geen opvang voorzien. Indien je ervoor kiest om je
kleuter niet te laten meegaan, breng je best de juf tijdig op de hoogte.
We kijken alvast uit naar deze fantastische dag!
Het kersenpitteam

