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Beste ouders, 

 
Op donderdag 16 november 2017 zullen wij een echte treinreis maken. We vertrekken te 
voet op school richting het station van Merelbeke om daar de trein naar het station van 
Gent Sint-Pieters te nemen. In kleine groepjes zullen we daar op onderzoek gaan naar wat 
er allemaal te zien en te horen is. Eenmaal we alles hebben gezien, nemen we de trein 
terug naar Merelbeke.  
 
Voor deze uitstap heeft je kapoen alleen een kleine zakje (genaamtekend) nodig met een 
drankje en een koekje. Dit zakje zal aan de begeleider bezorgd worden zodat de kinderen 
hier zelf geen zorg moeten voor dragen. Handschoenen laten we die dag ook thuis, om 
verlies te voorkomen. Let op: we nemen geen boekentas mee op uitstap. Wanneer jullie jullie kleuter 

ophalen aan het station, zal de boekentas dus op school blijven tot vrijdag. Wanneer jullie nog naar school 
gaan, kunnen jullie de boekentas natuurlijk nog meenemen.  

 
We vermoeden rond 15u30 terug te zijn aan het station van 
Merelbeke. Mag ik vragen om onderstaand strookje, zo snel 
mogelijk, ingevuld terug mee te geven? Zo krijgen we een 
zicht over welke kinderen worden afgehaald aan het station 
en voor welke kinderen we vervoer moeten voorzien naar 
school.  
 
Alvast bedankt! 
We kijken er alvast naar uit!  
Vriendelijke groetjes 
Juf Veerle  
 

 
Ondergetekende, ………………………………………………………………. ouder van………………………… 
uit K3B (juf Veerle) verklaart dat :  
0 mijn kleuter zal afgehaald worden aan het station door mama/papa/grootouder 
 
0 mijn kleuter niet zal worden afgehaald aan het station want hij/zij moet 
    0 in de studie blijven 

0 meegaan naar de Vlerk      
                                                                     Handtekening:  

 

SINT-MICHIELSSCHOOL 

Bergstraat 34    9820  Merelbeke 
 09/230 71 88  

 info@sint-michielsschool.be 
www.sint-michielsschool.be 

http://www.sint-michielsschool.be/
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Gent Sint-Pieters te nemen. In kleine groepjes zullen we daar op onderzoek gaan naar wat 
er allemaal te zien en te horen is. Eenmaal we alles hebben gezien, nemen we de trein 
terug naar Merelbeke.  
 
Voor deze uitstap heeft je kapoen alleen een kleine zakje (genaamtekend) nodig met een 
drankje en een koekje. Dit zakje zal aan de begeleider bezorgd worden zodat de kinderen 
hier zelf geen zorg moeten voor dragen. Handschoenen laten we die dag ook thuis, om 
verlies te voorkomen. Let op: we nemen geen boekentas mee op uitstap. Wanneer jullie jullie kleuter 

ophalen aan het station, zal de boekentas dus op school blijven tot vrijdag. Wanneer jullie nog naar school 
gaan, kunnen jullie de boekentas natuurlijk nog meenemen.  

 
We vermoeden rond 15u30 terug te zijn aan het station van 
Merelbeke. Mag ik vragen om onderstaand strookje, zo snel 
mogelijk, ingevuld terug mee te geven? Zo krijgen we een 
zicht over welke kinderen worden afgehaald aan het station 
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Alvast bedankt! 
We kijken er alvast naar uit!  
Vriendelijke groetjes 
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