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Zemst, 5 februari 2019
Beste ouders,
Op woensdag 13 februari 2019 trekken we met het 6de leerjaar de natuur in.
We fietsen dan naar het Bos van Aa in Zemst-Laar, om daar te werken (dode takken verwijderen en
verbranden, enz.) Het is een activiteit binnen onze lessen rond natuurbehoud. De mensen van
Natuurpunt V.Z.W. hebben ons uitdrukkelijk gevraagd dat de leerlingen kledij zouden dragen die
tegen een stootje kan, die ook vuil mag worden. Geen fleece (we gaan een vuur maken en gensters
branden door synthetische kleding).
’s Middags zijn we tijdig terug op school.
Dus:
- Vervoer: fiets
- Kledij: “slechte” kleding, bestand tegen koude en regen. Geen fleece. Laarzen en
werkhandschoenen meedoen.
- Fietshelm en fluo-vestje.



Fietshelm en fluo-vestje zijn ten zeerste aangeraden. De school beschikt zelf ook over een
aantal exemplaren. Kinderen die zelf geen helm of fluo-vestje hebben zullen er een van de school gebruiken.
Zorg ook dat je fiets technisch in orde is.

Vriendelijke groet
meester Stef, juf Karen
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