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Zemst, 4 december 2018
Beste ouders,
Op maandag10 december staat er onze derde kleuterklas een extra-sportieve-plezierige namiddag te
wachten.
Zij mogen zich die dag twee uur ten volle uitleven op het parcours van ‘MINI-DOELAND’. Dit in de
sporthal te Hofstade die voor de gelegenheid omgebouwd is tot een gigantisch speelplein voor kinderen.
De kinderen kunnen zich uitleven in verschillende bewegingsthema’s zoals: klimmen en klauteren, gekke
fietsen, dansen, werpen, springen op springkastelen, …
De kinderen dragen die dag best sportieve kledij en schoenen die makkelijk uit- en aantrekbaar zijn.
We nemen ook onze turnpantoffels van op school mee. In de sporthal moeten de kinderen andere
schoenen aantrekken met propere zolen.
We maken de verplaatsing per autobus.


MAX

Deze activiteit maakt deel uit van de regelgeving maximumfactuur.
De bijdrage in de onkosten is verrekend in de maximumfactuur.

We vertrekken die middag al om 12.15 uur naar Hofstade.

Iedereen blijft die dag dus ook ineten op school.
Met sportieve groeten.
de juffen
meester Gi
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