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     Merelbeke, 25 mei 2018 

Beste kinderen,       

Geachte ouders, 

 

Betreft: schoolreis vijfde leerjaar. 

 

Op donderdag, 7 juni ’18 is het zover: de vijfdeklassers gaan op schoolreis! We trekken richting 
Brugelette. Daar brengen we een bezoek aan het dierenpark Pairi Daiza! 
In Pairi Daiza kan je kennismaken met Hao Hao en Xing Hui, de 2 reuzenpanda's uit China.  
Er wachten je hier niet minder dan 5000 dieren zoals witte tijgers, panters, olifanten, zeeleeuwen, 
halfapen, reuzenotters en veelkleurige vogels. Je kunt er roofvogeldemonstraties bijwonen . 
We maken de verplaatsing met de bus. We vertrekken om 8u30. Wat je best bij hebt is: je picknick 
voor ’s middags met een drankje en eventueel nog een tussendoortje en een stuk fruit. Een strip 
voor op de bus of een eenvoudig spelletje voor 2 mag ook. Je bent het best sportief gekleed. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan een regenjasje nuttig zijn. Bij heel zonnig weer kan een 
petje en zonnecrème van pas komen. Zakgeld mag maar moet niet; € 5 is ruim voldoende. Wie snel 
last heeft van wagenziekte, neemt best ’s morgens reeds een pilletje daartegen. Je brengt best ook nog 
een pilletje mee voor de terugreis. Mocht het toch nog mis gaan  op de bus, dan heb je best een plastic 
zakje bij. Wat we beslist niet bijhebben, zijn luidruchtige zaken en kostbare voorwerpen (bv. mp3-
speler, iPod, gsm, fototoestel, e.d.).   
We vertrekken vanuit Pairi Daiza rond 15u30 en zullen - in normale omstandigheden - wellicht terug 
zijn op school rond 17 uur. Dan kunt u, ouder(s), de jongens en de meisjes afhalen of kunnen zij - mits 
een schriftelijke toelating van uwentwege (in de agenda bv.) - zelfstandig naar huis, of in de opvang 
blijven. 
De bijdrage bedraagt € 26 (bus, toegang Pairi Daiza) en zal aangerekend worden op de maandrekening 
van juni. 
Wij weten dat het een leuke, toffe, ontspannende, leerrijke dag kan worden! Hopelijk kijken jullie er 
ook zo naar uit. En als ook de zon van de partij is, dan wordt het beslist een geslaagd bezoek aan één 
van de mooiste dierenparken van Europa! 
 
Met genegen groeten, 
Juf Lynn, juf Greta, juf Leen en meester Aurèle. 
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