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Dinsdag 6 maart 2018
Beste ouders en leerlingen,
Het aftellen is begonnen!
Met rasse schreden nadert ons vertrek naar het mooie Zwitserland.
Daarom nog enkele afspraken.
We verzamelen op maandag 12 maart om 19u op de parking van de school.
Gelieve de parking zelf vrij te houden aangezien er twee bussen komen. De grote
speelplaats kan als parkeerruimte gebruikt worden.
Bij aankomst meldt iedereen zich eerst bij de klasleerkracht.
De bus vertrekt om 19u30.
Onderweg worden twee haltes voorzien van ongeveer 30 min.
Bij aankomst in Zinal (rond 9u dinsdagvoormiddag) nemen wij contact op met
onze directeur die dan een boodschap op de schoolwebsite zal plaatsen. Ook op
de Facebookgroep “Sint-Michielsschool Merelbeke sneeuwklas 2018” zal een
bericht geplaatst worden. Wie op deze manier op de hoogte wenst gehouden te
worden, dient zich hiervoor aan te melden via Facebook en zich lid te maken van
de groep.
Op de schoolwebsite kan u ook de volgende dagen op de hoogte blijven van ons
wedervaren. Dagelijks vind je daar een verslag en een aantal foto’s. Een
aanrader!
U mag ons weer thuis verwachten op woensdag 21 maart rond 9u. Aangezien wij
met twee bussen terugkeren, kan er een verschil zijn wat het aankomstuur
betreft. Wij houden jullie op de hoogte i.v.m. onze thuiskomst via de
Facebookgroep. Ouders die niet over Facebook beschikken, kunnen informeren
bij andere ouders. Waarvoor dank.

Iedereen krijgt graag post! Daarom nog even het adres:
Hotel Diablons
Naam kind
Sint-Michielsschool
CH-3961 Zinal (Valais)
Zwitserland
Denk eraan om de post tijdig te versturen!
Je kan ook post aan de leerkrachten bezorgen (ten laatste maandag 12 maart
voor het schooleinde (mag op het secretariaat afgegeven worden) met datum op
de omslag wanneer we de brief moeten afgeven).
Vergeet niet bij het maken van de valiezen de gele brief bij de hand te houden
zodat niets vergeten wordt. We doen nog een warme oproep om alles goed te
naamtekenen en samen met de kinderen de valies te maken (zo kennen zij ook de
inhoud van de valies).
We hopen op een fantastische sneeuwklas!
Het sneeuwklasteam
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