vzw Katholieke Basisscholen Zemst

Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst Tel: 015/61 03 31  Fax: 015/61 71 44  E-mail: school@tuimeling.be  Website: www.tuimeling.be

Zemst, 3 oktober 2018
Beste ouders van het eerste en tweede leerjaar,
Op woensdag 10 oktober wordt door de Vlaamse Schoolsport Stichting het jaarlijkse "Gymnastiekland"
georganiseerd.
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar krijgen die namiddag de mogelijkheid om in kleine groepjes
sportief, ontspannend een parcours af te leggen.
In het kader van "sportieve school" én omwille van het contact met andere kinderen willen wij ook dit jaar
aan deze activiteit deelnemen.
Alle kinderen die wensen deel te nemen vragen wij onderstaand strookje, ingevuld aan de juf terug te
bezorgen.
Ook vragen we sportieve (niet overdrijven natuurlijk) en bereidwillige ouders, om als begeleider van een
groepje kinderen te helpen bij de organisatie.
Daar deze activiteit door gaat in de sporthal te Hofstade vragen we ook enkele bereidwillige chauffeurs om
deze korte verplaatsing te maken. (vertrek Zemst te 12.35 uur, vertrek te Hofstade 14.50 uur)

Met sportieve groeten,
de klasleerkrachten
meester Gi
Aan alle chauffeurs,
Allereerst onze dank voor de steeds bereidwillige hulp.
- De nieuwe verkeerswet van september 2006 zegt dat kinderen kleiner dan 1,35 m een aangepast beveiligingsmiddel (kinderzitje
of verhoogkussen) moeten hebben. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor “incidenteel vervoer over korte afstand van
andere dan de eigen kinderen”. Deze maatregel is er speciaal voor jeugdbewegingen, sportclubs, scholen, …
- Ook aandacht voor het dragen van de gordel. Wij vragen uitdrukkelijk alle kinderen te verplichten hun gordel te dragen.
(voor kleintjes enkel de buikriem om doen).
Wanneer we hier samen de gepaste zorg aan besteden komt het de veiligheid van onze kinderen zeker ten goede.
(We willen er ook op wijzen dat u voor deze rit door de school omnium verzekerd bent.)
Met vriendelijke groeten,
meester Gi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag de strook morgen op school terug bezorgen.
De ouders van ............................................................... geven hun dochter/zoon toelating aanwezig te zijn
bij het gymnastiekland op woensdag 10 oktober te Hofstade en zal om 12.30 uur op school zijn.
Zij/hij zal :

O om ± 14.55 vanaf school alleen naar huis gaan.
O op school afgehaald worden te ± 14.55 uur
O moeder/vader zal helpen bij de begeleiding van een groepje kinderen
(duidt aan wat past)

Ik kan een lift geven van:
O De school naar Hofstade te ±12.35 uur.
O Hofstade naar de school te ± 14.50 uur.
Er kunnen ……..(aantal) kinderen meerijden.
Handtekening ouder,

