Westmalle, 4 september 2018

Sportdag voor de leerlingen van 2 SO

Geachte ouders
Beste leerling

Voor de leerlingen van het tweede jaar wordt op vrijdag 7 september 2018 een sportdag
georganiseerd op het domein ‘Lilse Bergen’ in Lille - Gierle.
De leerkrachten LO zorgen voor de voorbereiding en organisatie.
We vertrekken aan het college om 8.25 uur en we zullen hier terug aankomen om 16.20 uur.
Om de dag sportief te beginnen en actief af te sluiten rijden we naar Beerse met de fiets. De
leerlingen vertrekken in klasgroep en onder begeleiding. Wie op de fietsroute naar Gierle
woont, kan aansluiten in Oostmalle aan de brandweerkazerne of aan de kerk in Vlimmeren.
Er zal in de klassen navraag gedaan worden wie op welke plaats zal vertrekken. Het dragen
van een fluovestje is verplicht.
De leerlingen hebben warme sportkledij aan voor de buitenactiviteiten (regenjas verplicht) en
brengen ook reservekledij mee. Bij mooi (en warm) weer is zwemkledij in de sporttas een
aanrader.
De leerlingen brengen een lunchpakket mee en een beetje geld om een drankje te kopen.
De onkosten voor deze sportdag worden geraamd op € 16,75 (alles inbegrepen, exclusief
drankje) en worden verrekend via de schoolrekening van het eerste semester.
Leerlingen die niet actief aan de activiteiten kunnen deelnemen, nemen zo vlug mogelijk
contact op met mevr. K. Swaans voor praktische afspraken. Mogen wij erop wijzen dat deze
dag een verplichte schooldag is en dat we daarom verwachten dat alle leerlingen aanwezig
zijn. Ouders van leerlingen die ziek zijn op de dag zélf verwittigen de school vóór 8.25 uur.
We hopen dat het een fijne actieve dag zal worden, liefst onder een stralende hemel!
Met sportieve groeten

de leraren lichamelijke opvoeding

de klassenleraren

de directie
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Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

