Avonturenklassen 2019
Durbuy
LAATSTE INFO VOOR VERTREK

Beste ouders,
Beste avonturenklassers,
Dit is dan het laatste schrijven voor wij aan ons “avonturenklasavontuur” beginnen.
Wanneer onderstaande afspraken en informatie goed opgevolgd worden, garanderen wij jullie
onvergetelijke avonturenklassen. Begin er al maar van te dromen!!!

1. Bagage:
 Pak koffers zoals aangegeven op de brief met benodigdheden.
 Vergeet je schrijfgerief en de adressen voor een kaartje niet in je koffer te
stoppen.
 Bind de groene naamkaartjes met adres aan de koffer.
 We nemen geen gsm, smartphone of computerspelletjes mee!

2. Vertrek:
 Wij verwachten onze avonturenklassers en familie, op maandag 11.02.2019 om
8.10 op de parking van de school.
 Gelieve je dan aan te melden bij juf Ruth zodat we zeker weten dat iedereen er is.
 Onze bus vertrekt om 8.25 uur wanneer alle bagage is ingeladen en de kinderen
hun plaatsje hebben gevonden.
 De bus pikt ons op aan de Schoolpoort
 Wij laten de kinderen rustig en beurt om beurt de bagage afgeven aan de
chauffeur. Wie zijn bagage afgegeven heeft gaat meteen op de bus.

3. Info over reis:
 Internet: Iedere dag kunnen de thuisblijvers lezen en kijken hoe het met ons gaat
op de website van onze school. www.basisschoolklimop.be
 Ook op Smartschool posten we info!

4. Terugreis:
 Wij keren terug op vrijdag 15.02.2019 aan de School.
 Het uur van aankomst zal wellicht 16.15 uur zijn.

5. Andere communicatie:
 Dringende communicatie verloopt steeds via directeur Philip Marguillier
0479/73.76.89 of juf Heidi van het secretariaat 011/68.94.15
 Hebt u voor vertrek nog extra info nodig of iets belangrijks te melden, neem dan
contact op met de school.
 school:
011/68.94.15
juf Hilde:
0479/25.95.31
meester Wim:
0495/23.13.09
juf Nele:
0479/42.65.16
juf Leen:
0475/73.37.09
juf Ruth:
0476/47.73.08
 Ons adres in Durbuy:
LA PETITE MERVEILLE
KLIM-OP
………………………………………..(naam kind)
Rue du Comte Th. d’Ursel 51
6940 DURBUY

6. Zakgeld:
 Zakgeld neem je NIET mee, wij zorgen voor een gelijk budget voor alle
kinderen. Het zakgeld zit in de totale kostprijs.

Vriendelijke groeten,

Het adventureklasteam:
Hilde Decat
Wim Vaes
Nele Haven
Leen Beukers
Ruth Coppers
Joris Das
Philip Marguillier

