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Lokeren, 1 juli 2020 
 
 

Kennismakingsdagen derde jaar 
 

 

Beste ouders en leerlingen van het 2e jaar 

De zomervakantie staat voor de deur, waardoor wij al uitkijken naar volgend schooljaar. Uw zoon 
of dochter stapt dan het derde jaar in, kiest een studierichting en komt hierdoor in een nieuwe 
klasgroep terecht. Om elkaar beter te leren kennen en een goede klassfeer te bevorderen, 
organiseren wij bij de start van het nieuwe schooljaar een driedaagse uitstap met de fiets naar 
Merelbeke. Deze uitstap vindt plaats van maandagochtend 7 september tot en met woensdag 
9 september. 

Het is heel belangrijk dat je beschikt over een goedwerkende fiets met voor- en achterlicht, goede 
remmen en een fietsslot. 

Programma 
Vertrek: maandag 7 september om 8.25 uur aan de schoolpoort 
Aankomst: woensdag 9 september rond 12 uur terug aan de schoolpoort 
Activiteiten: sportieve teambuildingsactiviteiten 
 
Kostprijs 
Prijs: maximum 90 euro 
Inbegrepen: overnachtingen met ontbijt, lunchpakket, warme avondmaaltijden, toegangsgelden 
voor de activiteiten. 
 
Verblijfplaats 
Ten berg 
Bergstraat 16 
9820 Merelbeke 
  



Bagagelijst 
De bagage van de leerlingen wordt met een bestelwagen naar Merelbeke vervoerd. Breng een 
kleine rugzak mee met wat water, je lunchpakket, je ID-kaart en regenkledij voor op de fiets. 

· ID-kaart  
· Kleine rugzak voor op de fiets en om op daguitstap te gaan. 
· Wees voorbereid op regenweer: regenjas en extra paar schoenen. 
· Breng een outfit mee die heel vuil mag worden (niet meer uit te wassen). 
· Sportieve kledij (een dikke trui, t-shirts, kousen…). 
· Zwemgerief! (we gaan zwemmen op dinsdag) 
· Voorzie zeker kledij voor dinsdag en woensdag en eventueel ook een reserve-outfit.  
· Gemakkelijke, stevige schoenen (geen hoge hakken)  
· Ondergoed  
· Pyjama  
· Handdoeken (extra om te gaan zwemmen) en een washandje 
· Toiletzak (tandenborstel, shampoo, tandpasta, zeep, ev. maandverband)  
· Slaapzak, hoeslaken en kussensloop  
· Brooddoos 
· Eventueel een (klein) gezelschapsspel   
· De leerkrachten nemen foto’s. Je mag ook je fototoestel meenemen, maar je bent hier zelf 

verantwoordelijk voor.  
· USB-stickje met muziek voor tijdens de fuif   
· Eventueel wat zakgeld voor versnaperingen 

Indien u meer informatie wenst, kunt u één van de begeleidende leerkrachten (T. Cassier, S. 
Debusschere, J. Pas, V. Meersman en N. Pringels) contacteren. 

Wij hopen dat onze derdejaars laaiend enthousiast zijn en enorm veel zin hebben om op de fiets 
richting Merelbeke te stappen! 

 
 
 
Met vriendelijke groeten 
De directeur en team 


