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

TOESTEMMING DEELNAME + INFO ZEEKLASSEN L5-L6

Beste ouders,

Van 12 september t/m 16 september ‘22  gaan wij op zeeklassen naar de Hoge Duin in Oostduinkerke.  Wij

vinden het belangrijk dat alle kinderen deelnemen.  Kinderen en leraren leren elkaar zo beter kennen.

Meerdaagse uitstappen bevorderen het klasklimaat.  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 € 110,00 en komt op de rekening. (55 euro op de rekening van september - 55 euro 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.  Aarzel niet om bij

betaalmoeilijkheden Sigrid aan te spreken.  Wij zoeken samen naar een haalbare oplossing zodat elk kind

kan deelnemen.

We vertrekken op maandag 12 september om 8u30 op school met de bus.  Vrijdag 16 september komen

we met de bus terug.  We zijn om 15u25 terug op school.   U krijgt later een lijst met benodigdheden.

Als uw kind medicatie moet nemen,

Adres: De Hoge Duin – Kinderlaan 47 – 8670 Oostduinkerke  - 0496 49 83 66 (enkel in heel dringende

gevallen)

Gelieve bijgevoegd blad in te vullen en donderdag terug mee te geven.



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

TOESTEMMING DEELNAME ZEEKLASSEN L5-L6
INFO EN MEDISCHE GEGEVENS

Ik, …………………………………………………………… ouder van

…………………………………………………….. (klas …)

0  geef toestemming dat mijn kind deelneemt aan de zeeklassen van 12 sept t/m 16 september ‘22

0  geef geen toestemming

Mijn kind eet

0 vegetarisch (halal ook vegetarisch aanduiden)

0 niet vegetarisch

Voor de medische gegevens baseren wij ons op de info via bijgevoegd invulblad ‘medische info 2022-2023’

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

slaapwandelen ….)

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

………………………………………………...

Als uw kind medicatie moet nemen tijdens de zeeklassen, 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


