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Merelbeke, 4 juni 2018 
 
Beste ouders, 
 
Op dinsdag 12 juni vertrekken we voor twee dagen naar Koksijde. Uw kinderen worden daar 
begeleid door juf Veerle, juf Laura, juf Magali, juf Truus en juf Anne-Laure. 
 
Wat staat er op het programma? 
 
Dinsdag 12 juni : 
08u30: Iedereen wordt op school verwacht. 
08u45: Laden van de bus. (Hierbij vragen we graag wat hulp van enkele ouders) 
09u00: Vertrek  
10u00: Aankomst IJzertoren 
10u30: Bezoek IJzertoren onder leiding van een gids. 
12u30: We nuttigen ons lunchpakket. Iedereen brengt dus een lunchpakket + koek en drankje 
mee. 
13u00: We rijden naar de Midwester in Koksijde. 
13u30: Aankomst Midwester + opmaken bedden. 
14u00: Spelen in de zandbak 
15u00: Sport en spel op het strand + vieruurtje 
18u00: Douchen 
19u00: Warme maaltijd 
19u30: Avondactiviteit 
20u30: Tanden poetsen en slapen 
 
Woensdag 13 juni: 
07u30: Opstaan + aankleden + opruimen + koffer maken 
08u30: Ontbijt + klaarmaken van het lunchpakket 
09u30: Sport en spel op het strand en in de duinen +  bezoek aan de molen 
12u30: Nuttigen van het lunchpakket 
13u00: Spelen in de duinen 
14u00: Bezoek aan de Duinenabdij onder leiding van een gids 
17u30: De bus vertrekt richting Merelbeke 
18u30: Aankomst op school 
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Wat nemen we mee? 
 

- een stevige rugzak met een lunchpakket + fruit/ koek, drankje, flesje water 
- een kussensloop 
- een hoeslaken 
- een dekbedovertrek of slaapzak 
- pantoffels 
- pyjama 
- toiletgerief 
- badhanddoek 
- regenjas 
- aangepaste kledij (speelkledij) 
- ondergoed 
- laarzen of schoenen die vuil mogen worden 
- een boek of strip en eventueel een klein gezelschapsspel 
- een slaapknuffel 
- plastic zakje voor schelpen 
- een schop en weinig strandspeelgoed 
- zonnecrème 
- geen snoep 
- alles naamtekenen  
- Een fototoestel is niet aan te raden, wij zorgen voor voldoende foto's 

 
 
Voor deze uitstap wordt 45 euro aangerekend. Dit komt op de maandrekening van juni. 
 
 
Indien u graag iets persoonlijks over uw kind wilt melden, gelieve dan onderstaand strookje in te 
vullen of de juf te mailen naar:  
juf Veerle: veerle.vannuffel@sint-michielsschool.be 
juf Laura: laura.peirens@sint-michielsschool.be 
juf Anne-Laure: annelaure.steyaert@sint-michielsschool.be 
juf Magali: magali.vanmoerkercke@sint-michielsschool.be 
 
Vriendelijke groeten, 
De juffen van het vierde leerjaar 
 


