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“stadsklassen” 
 

                                                                                         

                                                                                        Maaseik, 24 september 2015 

Beste ouders, 

 

Zoals reeds aangekondigd willen we ook dit schooljaar heel graag op stadsklassen 

gaan met de kinderen van het 6de leerjaar.  

 

Onze stadsklassen zullen plaatsvinden van maandag 2 mei 2016 tot en met  

woensdag 5 mei 2016.  

 

Het prijskaartje van deze toffe, maar vooral leerrijke uitstap bedraagt €160.  

Wat is in deze prijs inbegrepen? 
 

 Verblijfplaats                    

- 2 overnachtingen (= 3 dagen) 

- vol pension 
 

 Trein          
 

 Bezoek STAM, belfort…         
 

 Graffitiwandeling, boottocht…         

 

Beste ouders, geef uw kind de kans om samen met vrienden en vriendinnen  

te genieten van dit tof, leerrijk en spannend stadsavontuur te Gent!!! Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugde… 

 

Om dit alles nog wat beter toe te lichten, om al uw vragen te beantwoorden, zal er  

een infoavond georganiseerd worden op donderdag 1 oktober 2015 om 19u00.  

Om organisatorische redenen vragen wij u om bijgevoegde strook even in te vullen en 

uiterlijk maandag 28 september a.s. terug te bezorgen aan de klasleerkracht.  

(→ zie bijlage!) 
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         Belangrijke info!!! 

 

SPONSORING DOOR HET ZIEKENFONDS 

 

Sporten en bewegen zijn gezond. Om kinderen aan te sporen om niet stil te zitten, 

biedt De Voorzorg en de CM aan al haar leden, één keer per kalenderjaar, een 

terugbetaling van maximaal € 15 (= sportpremie), de Liberale Mutualiteit geeft een 

terugbetaling van €4/overnachting voor extra-muros activiteiten. 
 

Wat te doen? 
- Vraag het “Extra-muros attest” aan bij uw ziekenfonds  

- Laat dit attest invullen in de school.  

 
 

SPAAR “ELKE” MAAND 

 
Indien uw kind deelneemt aan de zeeklassen, vul dan bijgevoegde inschrijvingsstrook in. 

Het bedrag voor deze meerdaagse activiteit kan u als volgt betalen: 

- Voorschot €35 (verrekend met de factuur van oktober) 

- In één keer € 160 via factuur van oktober  

- Via een maandelijkse betaling van € 25 (5x) 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

De begeleidende leerkrachten 
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Inschrijving voor de infoavond 
 

Ondergetekende ………………………………………………………… ouder van ………………………… uit klas ……  

bevestigt hierbij dat hij / zij  
 

   aanwezig is op de informatieavond met …… personen.(*) 

  niet aanwezig kan zijn. (*) 

 

Handtekening, 
 
 

(*) Kruis aan!  

 
 

 

 

Aangezien wij ten laatste 9 oktober 2015 onze locatie moeten bevestigen, vragen wij 

om uw kind uiterlijk donderdag 8 oktober 2015 in te schrijven voor deelname aan de 

sportklassen via onderstaande strook. 
 

Inschrijving voor deelname 
 

 

Ondergetekende ……………………………………………………………………………………………… (naam ouder) 

vader / moeder(*) van ………………………………………………………………………………………… (naam kind) 

schrijft zijn / haar(*) kind in voor de stadsklassen van maandag 02/05/2016 tot en 

met woensdag 05/05/2016 en kiest voor volgende betalingsmogelijkheid:  

 Ik betaal in één keer €160 via de factuur van oktober.(*) 

 Ik betaal het voorschot van €35 via de factuur van oktober en vervolgens via een    

    maandelijkse betaling van €25 (5x)(*) 

Opgelet!  

Het totale bedrag van €160 dient betaald te zijn uiterlijk op vrijdag 29/04/2016.  

Ondergetekende stemt er tevens mee in dat bij afzegging in de laatste maand voor 

vertrek het totaal gespaarde bedrag wordt ingehouden! Dit omwille van de grote 

annulatiekosten en de reeds betaalde voorschotten aan de verblijfplaats.  

Bij afzegging vóór de laatste maand van vertrek wordt enkel het inschrijvingsgeld 

ingehouden! 
 

Handtekening, 
 

 

 

 

* Kruis aan!  
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