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Aan de ouders van de leerlingen van 6TSO 
 

Geachte ouders 
 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2019 gaat uw zoon/dochter op studiereis/teambuilding naar Brugge. Ze zullen 
verblijven in jeugdhostel ‘Snuffel hostel’ te Brugge. 
Volgende zaken dienen de leerlingen mee te nemen: picknick en drank voor donderdagmiddag, reservekledij, toiletgerief 
(inclusief handdoek). Dit steken de leerlingen best in een rugzak of een draagtas (geen koffer). 
 

Donderdag staat er een bezoek aan een oorlogsbegraafplaats en het museum van Flanders Field op het programma in het 
kader van de lessen geschiedenis, gevolgd door een picknick. Nadien worden er teambuilding activiteiten georganiseerd. ’s 
Avonds hebben de leerlingen een vrij moment om het avondmaal (eigen budget) te nuttigen en Brugge te verkennen. Zoals 
reeds aangekondigd in de brief rond studiekeuzebegeleiding, blikken we na het ontbijt vooruit ‘Wat na het secundair 
onderwijs?’ en ontdekken we Brugge per boot. Na de middag keren we huiswaarts. 
 

Vertrek 7.30 uur voor de schoolpoort Lembeek 

Terug 16.30 uur station Halle 

Prijs €81 - €6 (voorschot) = €75 
Inbegrepen: vervoer trein en bus, inkom museum, verblijf, ontbijt, boottocht Brugge, huur fietsen. 
Contant te betalen aan de klastitularis voor vrijdag 4 oktober 2019 

 

In bijlage vindt u enkele belangrijke afspraken. Graag het strookje ondertekend terugbezorgen aan de klastitularis ten 
laatste op vrijdag 4 oktober 2019. Dit betekent dat u op de hoogte bent van de afspraken en akkoord gaat dat uw 
zoon/dochter op bepaalde momenten vrij rondloopt en hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. 
 

Wij wensen er op te wijzen dat de leerlingen verplicht zijn om aan de studiereizen deel te nemen, ze zijn een wezenlijk 
onderdeel van de vorming. Afwezigheden op die dag kunnen enkel aanvaard worden zoals voorzien in het schoolreglement. 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Ellen Van Strydonck     Herman Marissens 
Adjunct-directeur     Directeur 
 
 
 

 

Enkele afspraken: 

 We logeren in een jeugdherberg. Hou rekening met de andere gasten en respecteer de nachtrust van iedereen. ’s 
Nachts blijven we op de kamer en houden we het rustig. 

 Roken kan enkel en alleen op vrije momenten. Je rookt zeker niet op de kamers of in het gebouw. 

 Het is de bedoeling dat we elkaar en onszelf beter leren kennen. Je enthousiasme, inzet en humeur zijn 
onontbeerlijk en zo blijft het leuk voor iedereen. Behandel elkaar, je leerkrachten en anderen steeds met respect. 

 

 
 
 
Ondergetekende, ouders van ………………………………………………………………………………………………………………… Klas ………………………. 

 geven de toestemming aan hun zoon/dochter om op de voorziene momenten vrij rond te lopen. 

 hebben kennis genomen van de vooropgestelde afspraken. 
 

Naam vader/moeder + handtekening     Handtekening leerling 
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