Datum: 28.09.2020
Aan: Ouders van de kleuters
Betreft: Uitstap naar ’t Struisvogelnest te Lier
Beste ouders,

Dinsdag 6 oktober 2020 wordt een leuke dag voor onze kleuters : zij gaan dan immers met de bus op
uitstap naar kinderboerderij ’t Struisvogelnest te Lier. Het wordt een hele belevenis. Hieronder vindt u
alvast wat praktische informatie. We zullen er samen voor zorgen dat uw kleuter een onvergetelijke dag
beleeft en dit in de veiligst mogelijke omstandigheden! Hiervoor is er reeds een goed overleg geweest en
zal onze school als enige school daar aanwezig zijn.
Klassen Eendjes en Konijntjes (juf Christel en juf Lieve) : vertrek om 9u00 voor een ganse dag

Meenemen: De kleuters nemen een rugzak mee met daarin reservekledij, drinkfles (drankje ‘s middags is in
de prijs begrepen), brooddoos en tussendoortjes.
-

Zij gaan de dieren bekijken en vrij spelen
Kledij : dichte schoenen. Bij regenweer laarzen en regenkledij.
Prijs : € 14,70 per kind (via de schoolrekening)

Klassen Dolfijntjes en Vlindertjes (juf Helga, juf Annemie): vertrek om 9u00 voor een ganse dag
Meenemen : De kleuters nemen een rugzak mee met daarin drinkfles (drankje ‘s middags is in de prijs
begrepen) brooddoos en tussendoortjes.
-

zelfstandig bezoek, spel en workshop soep maken
Kledij : dichte schoenen en bij regenweer laarzen en regenkledij
Prijs : € 18,30 per kind (via de schoolrekening)

Klassen Uiltjes en Bijtjes (Juf Daniëlle, juf Ann en juf Natasja) : vertrek om 9u00 voor een ganse dag
Meenemen : De kleuters nemen een rugzak mee met daarin drinkfles (drankje ‘s middags is in de prijs
begrepen) brooddoos en tussendoortjes.
-

zelfstandig bezoek, spel en workshop pizza maken
Kledij : dichte schoenen en bij regenweer laarzen en regenkledij
Prijs : € 18,30 per kind (via de schoolrekening)

Wij promoten steeds het drinken van water, maar merken ook dat de kinderen er ’s middags,
uitzonderlijk, van genieten om een frisdrank te drinken. Moest u als ouder hiertegen bezwaar hebben,
gelieve de klasjuf hiervan op de hoogte te brengen.

Als alles vlot verloopt, zijn alle kleuters terug op school tegen 15.25u. Moe, maar tevreden…
Wij wensen onze kleutertjes alvast een héle fijne dag toe!
De kleuterjuffen.
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