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                     Merelbeke, 10 mei 2019 

Beste ouders, 

 

Op donderdag 23 mei richten de gymleerkrachten van onze scholengemeenschap (SG-Land van 

Rhode) een school overschrijdende SPORTDAG in voor alle leerlingen van de derde graad. 

Deze gaat door in en rond de gemeentelijke sporthal “Ter Wallen”. 

 

Aanvang: we vertrekken op school om 8.30u  

 

Einde: we zijn terug op school tegen 16.00u 

 

Fiets: Mogen we u vragen dat uw kind deze dag met de fiets naar school komt. Om problemen te 

voorkomen gelieve de fiets op voorhand te controleren op bandenspanning, goed werkende 

remmen, aangespannen ketting, bedankt!! Wie kan brengt best ook een fluohesje en fietshelm mee.  

 

Kledij: iedereen komt in gymkledij naar de sportdag – we brengen onze gympantoffels mee en doen 

onze buiten(sport)schoenen aan – breng een regenjas mee indien nodig – laat uurwerken, juwelen 

e.d. best thuis 

 

Maaltijd: we brengen voldoende boterhammen mee / breng zeker een flesje  water, sportdrank mee / 

een koek of stuk fruit zijn tof / snoep of kauwgom zijn niet gewenst.  

 

Kostprijs: voor de volledige sportdag vragen we slechts €3 (schoolrekening) 

 

Voor deze activiteit worden meerdere fietsbegeleiders gevraagd; daarom vragen wij of er 

(groot)ouders bereid zijn deze voormiddag en/of namiddag mee te fietsen. Gelieve dan het 

strookje op de keerzijde in te vullen en mee te geven. 

 

We duimen alvast voor een zonnige dag en we beloven dat het voor de kinderen een onvergetelijke 

sportdag wordt! 

 

Sportieve groeten, 

 

Juf Annelies, meester Bram, meester Stijn, meester Seppe, meester Peter, meester Alain en meester 

Pieter-Jan 

 

 

Ik (naam) ………………………………………………………………, ouder/grootouder van 

………………………………… uit L 5 / 6    A / B / C  (omcirkel wat van toepassing is), 

 

kan als fietsbegeleider aanwezig zijn op de sportdag van de 3de graad. 

 

Ik kan in de voormiddag (8.30u)  /  namiddag (rond 15.30u)  /  beide begeleiden   

(omcirkel wat van toepassing is) 
 

SINT-MICHIELSSCHOOL 
Bergstraat 34 
9820  Merelbeke 

  09/230 71 88 & fax 09/230 71 86 
e-mail: info@sint-michielsschool.be 
www.sint-michielsschool.be 


