
 

 

 

Gymnastiekland  

 

 

Akkerken 2, 9940 Sleidinge 

 

09/357.75.21        

 

directie@vbs-bijenkorf.be 

 

Beste ouders, 

 

Op woensdag 20 november kunnen onze leerlingen van het 1
ste

 leerjaar deelnemen aan 

gymnastiekland in de gemeentelijke sporthal van Evergem. Op Moev-gymnastiekland 

voeren de leerlingen in groepjes een vijftiental basisoefeningen gymnastiek uit.  

De deelnemers worden om 13.15 uur in de sporthal verwacht. De activiteit start  

om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur. 
 

Met leerkrachten en sympathisanten zorgen wij voor het vervoer. We verzamelen om 

12.50 uur op school en zijn terug om 15.50 uur. 

Je kind kan over de middag, onder begeleiding, blijven eten op school ; zorg dan echter 

wel voor eigen drank. 
 

Door onderstaand strookje in te vullen, geven de ouders de toelating tot deelname aan 

de activiteit. Let op : het aantal deelnemers is beperkt. 

Voor het vervoer doen we graag een beroep op je bereidwilligheid. Indien je kan rijden 

en nog een paar vrije plaatsen in de wagen hebt, gelieve dit mede te delen. 

 

We wensen de deelnemers veel sportpret en danken u oprecht voor de medewerking. 

Juf Vera en directeur Peter 
 

------------- STROOKJE (terugbezorgen ten laatste op 8 november) --------------------- 

.............................................................................................. van klas ……(klasnr. : …….) 

 

O Ik zal deelnemen aan gymnastiekland op 20/11/2019 in de sporthal van Evergem. 

O Ik zal niet deelnemen aan gymnastiekland. 

O Mijn zoon/dochter blijft op school eten. 

O Ik beschik nog over ... plaatsen in mijn wagen heen (eigen kind inbegrepen). 

O Ik beschik nog over ... plaatsen in mijn wagen terug (eigen kind inbegrepen). 

O Ik ga rechtstreeks  met eigen vervoer heen en terug naar Evergem.  

O Ik word om 15.30 uur afgehaald in Evergem. 

                              

 Handtekening ouders, 
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