SPORTDAG - dinsdag 17 september 2019
Samen vormen we een TopTeam!

Beste ouder(s)
Beste student
De sportdag van dit schooljaar zet de olympische waarden die wij nastreven, extra in
de kijker. ETHIEK, PASSIE, VERTROUWEN, SPORTIVITEIT en OVERWINNEN zijn de
basisvoorwaarden voor een toffe sportdag.
Wij roepen iedereen dan ook op om op dinsdag 17 september 2019 in die
olympische geest aan de activiteiten deel te nemen.
08.25 u.

verzamelen op de parking aan de firma Wollecamp (Oude
Stationsstraat nr. 98)
vertrek naar het Adventure Park in Poperinge

vanaf 09.30 u.

Teambuildings- en adventure activiteiten o.l.v. sportmonitoren
van Outside Travel
Volgens een




doorschuifsystem zijn volgende activiteiten voorzien:
Lasershooten
death ride en hoogteparcours
teambuilding en avonturengracht boven het water

15.45 u.

einde van het sportprogramma

15.50 u.

vertrek naar Tielt

16.45 u.

aankomst in Tielt

Kledij

°
°
°
°
°

Prijs

sport: € 23
samen: € 34,50
bus: € 11,50
Het bedrag wordt op de 1ste schoolrekening geplaatst.

gemakkelijke, sportieve kledij
sportschoenen + schoenen die vuil mogen worden
ev. zwemgerief en handdoek
voorzie reserve sportkledij
bij regenweer: regenjas

Wist je dat … verschillende mutualiteiten voor een financiële tussenkomst zorgen bij
deelname aan sportdagen. Vraag een formulier bij het ziekenfonds aan en laat het op
school invullen.
Klare afspraken


De schoolsportdag is een volwaardige lesdag. Kan je wegens medische redenen
niet deelnemen, dien dan vooraf een doktersattest in.



Bij afwezigheid verwittig je vanaf 07.45 u. de receptie van de school op het
nummer 051 40 03 30. Bij gewettigde afwezigheid kunnen kosten enkel worden
terugbetaald als de school geen kosten gemaakt heeft of de kosten kan
recupereren.



Gedraag je voornaam. Gsm-gebruik kan enkel tijdens de middagpauze (niet
tijdens het dagprogramma). Laat waardevol gerei best thuis.



Hou het gezond! Er wordt niet gerookt, noch alcohol gebruikt. Ook het snoepen
tijdens de activiteiten wordt achterwege gelaten. Een stukje fruit geeft je zoveel
meer energie!
Breng je lunchpakket mee, een flesje water en ev. wat geld om een extra
drankje te kopen.



Wees sportief, maar voorzichtig en volg de instructies van de sportmonitoren en
de begeleidende leerkrachten.

De sportdag is een mooie kans om een toffe klassfeer te creëren en elkaar beter te
leren kennen. Wij rekenen op jou!
de leerkrachten LO en de directie

