
 

  
 
 
 
 

 
 

                              Adegem, 21 januari 2019 

 

 

Sport3daagse: woensdag 30 januari t.e.m. vrijdag 1 februari 2019 
 

Beste leerlingen van het zesde, 

Beste  ouders, 

 

Uw zoon/dochter gaat binnenkort op sport3daagse naar sporthal Meos in Maldegem. Daar maken 

de kinderen kennis met een waaier aan sporten. Alles geschiedt onder het toezicht van bekwame 

sportmonitoren. 

 

Verplaatsing: 

Bij goed weer rijden we met de fiets. Dit onder begeleiding van leden van de wielercel. 

Zorg ervoor dat je fiets in orde is! Fluohesje en helm zijn verplicht!  

Bij slecht weer zouden we met auto’s/ bus rijden. We berichten u hier later over indien 

noodzakelijk. 

 

Enkele richtlijnen: 

 

 We vertrekken om 8.30 uur. We sporten tussen 9u00 en 15u00 uur. We zijn terug rond 

15u35. Op woensdag om 12u05. 

 We eten onze boterhammen op in de refter van de sporthal. Er is geen drankje voorzien. 

 Draag sportieve kledij: sportbroek, T-shirt, trainingspak, sportschoenen. 

 Juwelen, horloges, oorbellen, multimedia, … laat je thuis; zij geven aanleiding tot kwetsuren 

en verlies. 

 Frisdranken brengen we niet mee. Sportdrankjes en water mogen wel. 

 Breng een spel/kaarten/boek… mee om je in stilte mee bezig te houden over de middag. 

 Zorg voor regenkledij en/ of reservekledij. Ook een fietsslot is aangewezen! 

 

 

Prijs: 

De prijs voor deze sport3daagse is € 10,50 en komt op de schoolrekening van februari. De 

prijs van een bus kan hier nog bovenop komen! 

 
Zoals u hebt gelezen in onze infobrochure, veronderstellen we dat alle leerlingen steeds deelnemen aan alle activiteiten. 

Indien uw zoon/dochter niet meegaat, gelieve dan voor een (dokters)briefje te zorgen. Indien uw kind niet ziek is, zal 

hij/zij in een andere klas worden opgevangen. Thuisblijven zonder geldige reden is steeds een onwettige afwezigheid. 

 

Uit ervaring weten we dat de kinderen zéér veel sportplezier beleven tijdens deze dagen ! 

 

Met sportieve groeten, 

 

juf Lore en meester Anthony   
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