
Leefschool ‘De Dageraad’
Lange Altaarstraat 4-20
2018 Antwerpen

SPORTKLASSEN L3-L4

Beste ouders,

Van 28 t/m 30 september ‘22  gaan wij op sportklassen naar de Nekker in Mechelen.  Wij vinden

het belangrijk dat alle kinderen deelnemen.  Meerdaagse uitstappen bevorderen het klasklimaat.

Kinderen en leraren leren elkaar zo beter kennen.   Daarnaast gaan de leerlingen in de realiteit

ervaringen en belevingen opdoen en verwerken die we niet in de klas of op school kunnen

realiseren.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

De prijs bedraagt € 70,00 en komt op de rekening (€ 35,00 op de rekening van september en €

35,00 op de rekening van oktober).  De meeste ziekenfondsen betalen jullie een deel terug.  Jullie

vragen het ziekenfonds een formulier.  Wij vullen dat in van zodra het volledige bedrag betaald is.

Adres: De Nekker - Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen

Wij gaan heen en terug met de trein.  Voor het vervoer van bagage zoeken wij enkele ouders met

een grote wagen.  Wij vertrekken woensdag om 8u30 op school en wij zijn vrijdag om 15u25 terug

op school. We vragen jullie om 8u15 ten laatste aanwezig te zijn.

Gelieve bijgevoegd toestemmingsformulier  donderdag 15 september ‘22   ingevuld  mee te

geven.

Hanne - Bruno - Nathan - Kim



BENODIGDHEDEN (alles naamtekenen a.u.b.!)

1. Toiletgerief

✓ 1 kleine handdoek
✓ 1 grote handdoek
✓ zeep
✓ shampoo
✓ kam/borstel
✓ haarrekkertjes, haarspeldjes, …
✓ tandenborstel
✓ tandpasta
✓ bekertje

2. Slaapgerei
✓ slaapzak
✓ hoeslaken
✓ kussensloop
✓ pyjama
✓ knuffel
✓ zaklamp

3. Kledij
✓ 2 lange/korte broeken (afhankelijk

van het weer)
✓ 2 warme truien voor ‘s avonds
✓ 2 t-shirts
✓ 4 onderbroeken
✓ voldoende sokken
✓ jas en regenjas
✓ sportoutfits

4. Schoeisel
✓ pantoffels
✓ sportschoenen voor binnen
✓ schoenen voor buiten

5. Allerlei
✓ medicatie (enkel met

doktersvoorschrift)
✓ ID-kaart of KIDS-ID (afgeven aan

juf of meester bij vertrek)
✓ zakdoeken
✓ boek, strips
✓ plastic zakjes
✓ rugzak
✓ drinkbus
✓ muggenmelk

6. Wat nemen we niet mee?
✓ snoep of chips
✓ gsm
✓ fototoestel
✓ waardevolle voorwerpen
✓ zakgeld



TOESTEMMING DEELNAME SPORTKLASSEN L3-L4

Ik, ……………………………………………… ouder van …………………………….. (klas …)

Deelname

0  geef toestemming dat mijn kind deelneemt aan de sportklassen van 28 t/m 30 september 2022

0  geef geen toestemming

Voeding

0 geen dieet te melden

0 mijn kind eet vegetarisch

0 mijn kind is allergisch voor volgende voedingsproducten: …………………………………………

…………………………………………...………………………………………………………………….

Vervoer

0 ik kan bagage brengen op woensdag 28 september

0 ik kan bagage komen halen op vrijdag 30 september

Medische gegevens

Voor de medische gegevens baseren wij ons op de info die wij in het begin van het schooljaar

kregen.

Indien U andere belangrijke info te melden hebt, kan U deze hieronder noteren (bv. bedwateren,

slaapwandelen ….)

…………………………………………………………………………………………………………………

Als uw kind medicatie moet nemen tijdens de sportklassen, gelieve hieronder de naam van het

medicament, de dosis en het tijdstip waarop het ingenomen moet worden te noteren.

Daarnaast moet u ook een medisch attest van de dokter afgeven.

…………………………………………………………………………………………………………………

datum handtekening


