
 

 

 

  

              

 

 

Beste ouders, 

 

Het was een reuzeleuk schooljaar.  We hebben véél beleefd én hard gewerkt !   

De welverdiende zomervakantie is in zicht!  Dit vieren we met een schoolreis. 

 

We gaan op SCHOOLREIS op maandag 24 juni. 

 
We kiezen er voor om onze kinderen de vrijheid van natuur en openlucht te laten 

beleven boven een andere uitstap met busrit van een uur heen en terug. 

Het wordt een gezellige en onvergetelijke dagtocht met koets en huifkar.   

We genieten onderweg en we amuseren ons op de verschillende tussenstops.    

 

We vertrekken in Adegem aan de kerk rond 8.40 uur en zijn terug op school om 15.30 

uur.  

 

Nicole    en   Wilfried 

 

                                                
 

      en de paarden Diamond, Borus, Mochito en Cora zijn onze reisgezellen. 

 

Waarheen gaat de reis? 

- Bezoek aan de woonplaats van de juf en kennismaking met de huisdieren. 

- We trekken over de prachtige Kampel naar de Mariagrot waar we op bedevaart 

gaan.  Deze uitstap hebben we in mei niet laten doorgaan gezien de problemen 

in Kleit. 

- Tussendoortje in het speelbos te Kleit. 

- Rond de middag verplaatsen we ons naar het park van Maldegem voor een 

heerlijke picknick.  

- Ravotten in de speeltuin van de Piramiden. 

- We sluiten deze prachtige tocht af met een verrassing van de koetsiers in 

Adegem. 

 

Vrije Basisschool DE PAPAVER 
  Adegem Dorp 16A - 9991  Adegem 

    050/71 15 93  

  directie@depapaver.be 

    www.depapaver.be 



 

Hoeveel kost de schoolreis? 

De kostprijs kunnen we beperken tot enkel de kostprijs van de koets en de huifkar.  

Dit komt op 5 euro per kind. 

Dit bedrag werd reeds verrekend op de rekening van mei. 

Meebrengen: 

- Vrijblijvend: 40 cent in een gesloten omslag of geldbeugel voor een kaars in de 

Mariagrot. 

- picknick en een drankje voor bij het middagmaal 

- picknickdekentje 

- voldoende drank voor tussendoor  

Bij echt warm weer zorgen we er voor dat de gekoelde drankjes ter plaatse 

worden gebracht. 

- Geef eventueel regenkledij of zonnebescherming (zonnecrème genaamtekend aub) mee, 

naargelang de weersvoorspelling ! 

- twee tussendoortjes  

Het zou super zijn als we ons ook op schoolreis kunnen houden aan de 

schoolafspraak “een stukje fruit in de voormiddag”. 

- Een snoepje voor na het middagmaal is op onze schoolreis toegestaan. 

 

Hopelijk is de zon van de partij.  We kijken er heel erg naar uit en hopen dat iedereen 

ten volle zal genieten van onze uitstap en de vriendschap ! 

Nagenieten kan met foto’s van onze uitstap, diezelfde avond nog op de website. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Conny en juf Christa  

En Nicole, Wilfried, Mochito, Diamond, Borus en Cora. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


