Beste ouders
Volgend schooljaar bieden we onze leerlingen van de lagere school OPENLUCHTKLASSEN
aan. Meerdaagse uitstapjes (zonder overnachting) voor de leerlingen van de eerste graad
(op 22, 23 en 24 mei 2017), een driedaagse zeeklassen in Oostende voor de leerlingen van
de tweede graad (van 16 t.e.m. 18 november 2016 en een vijfdaagse sportklassen in
Herentals voor de leerlingen van de derde graad (van 27 t.e.m. 31 maart 2017)
De prijzen worden geraamd op:
50 euro voor de leerlingen van de eerste graad
155 euro voor de leerlingen van de tweede graad
180 euro voor de leerlingen van de derde graad.
Hierin zijn begrepen: het verblijf in een vol pensionhotel, de educatieve uitstappen in de
omgeving, het busvervoer en extra’s zoals een ritje met de go-car, een verfrissend ijsje,…
Tijdens de informatie-avond begin september 2016 zal u hierover meer te weten komen.
Om de kosten te spreiden stellen we het volgende voor:
Heeft u tijdens het schooljaar 2016-2017 een zoon/dochter in de eerste graad dan kiest u
ervoor om
20 euro in juni 2016,20 euro in november 2016 en 10 euro in februari 2017 te
betalen.
Ofwel betaalt u het totale bedrag van 50 euro in één keer (namelijk in november
2016).
Heeft u tijdens het schooljaar 2016-2017 een zoon/dochter in de tweede graad dan kiest
u ervoor om
55 euro in juni 2016, 50 euro in november 2016 en 50 euro in februari 2017 te
betalen.
Ofwel betaalt u het totale bedrag van 155 euro in één keer (namelijk in november
2016).
Heeft u tijdens het schooljaar 2016-2017 een zoon/dochter in de derde graad dan kan u
kiezen om het totale bedrag van 180 euro in één keer te betalen (namelijk in november
2016) ofwel betaalt u 60 euro in juni 2016, 60 euro in november 2016 en 60 euro in
februari 2017.
Als leerlingen door omstandigheden (verhuis, ziekte of andere) uiteindelijk toch niet mee
kunnen, wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort. Gelieve het strookje op de
keerzijde in te vullen en ten laatste op 10 juni 2016 terug mee te geven!
Voor vragen hieromtrent kan u steeds terecht bij de directeur.
Vriendelijke groet
Carine Apers
directeur
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Voor de openluchtklassen van mijn zoon (zonen)/dochter (dochters)
in de eerste graad.
naam: ………………………………………… in …………………… klas
naam: ………………………………………… in …………………… klas
opteer ik voor een éénmalige betaling van € 50 via de facturatie van november 2016(*).
opteer ik voor de betaling van € 20 in juni 2016, € 20 in november 2016 en € 10 in februari
2017(*).

Voor de openluchtklassen van mijn zoon (zonen)/dochter (dochters)
in de tweede graad.
naam: ………………………………………… in …………………… klas
naam: ………………………………………… in …………………… klas

opteer ik voor een éénmalige betaling van € 155 via de facturatie van november 2016(*).
opteer ik voor de betaling van € 55 in juni 2016, € 50 in
november 2016 en € 50 in februari 2017(*).

Voor de openluchtklassen van mijn zoon (zonen)/dochter (dochters)
in de derde graad
naam: ………………………………………… in …………………… klas
naam: ………………………………………… in …………………… klas

opteer ik voor een éénmalige betaling van € 180 via de facturatie van november 2016(*).
opteer ik voor de betaling van € 60 in juni 2016, € 60 in
november 2016 en € 60 in februari 2017(*).
(*) Kruis aan wat voor u van toepassing is

datum

handtekening

……………………

……………………….
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