
         
        Vrijdag 4 mei 2018 

 
 

Beste ouder 

 

Zoals je wellicht al weet, is het de gewoonte in onze school om tweejaarlijks op 

openluchtklassen te gaan. In het schooljaar 2018-2019 zullen al onze klassen van de 

lagere school weer kunnen genieten van een meerdaagse uitstap: 

 de eerste graad gaat op “zeeklassen” van 5/6/2019 t.e.m. 7/6/2019 

 de tweede graad gaat op “beestige klassen” van 5/6/2019 t.e.m. 7/6/2019 

 de derde graad gaat op “sportklassen” van 10/9/2018 t.e.m. 14/9/2018 

 

Graag willen we jullie via deze brief informeren over de verschillende 

betalingsmogelijkheden. Om de kosten voor de ‘sportklassen’ te spreiden kunnen jullie 

kiezen voor een betaling in schijven. De totale kostprijs (€180) wordt dan verdeeld over 

enkele maanden: 

 eerste schijf van €60 te betalen vóór 31 mei 2018 

 tweede schijf van €60 te betalen vóór 30 juni 2018 

 derde schijf van €60 te betalen vóór 3 september 2018 

 

Indien je een schooltoelage ontvangt, heb je recht op 50% korting voor de sportklassen. 

Bezorg ons hiervan een bewijsje vóór 10 mei. 

 

Op 14 mei 2018 zullen jullie de factuur, met het volledige bedrag, ontvangen via mail. 

Gelieve bij elke betaling hetzelfde OGM-nummer te vermelden bij de gestructureerde 

mededeling (+++…/…./…..+++). Op die manier wordt de betaling automatisch op de juiste 

manier afgeboekt. 

 

Informeer ook zeker bij je ziekenfonds welke tegemoetkomingen er mogelijk zijn i.v.m. 

meerdaagse uitstappen. Het terugbetalingsformulier bezorg je op het secretariaat waar 

het nodige gedaan zal worden. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Griet Vranken 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

SPORTKLASSEN 2018-2019 

Naam v/h kind:…………………………………………………… Klas: L4a  –  L4b  –  L5a  –  L5b  (omcirkel) 

o Wij ontvangen een schooltoelage. Hierdoor hebben we recht op 50% korting. We 

bezorgen vóór 10 mei een bewijsje hiervan aan de klasleerkracht. 

o We schrijven het volledige bedrag (€ 180) over op de rekening van de school vóór 

3 september 2018. 

o Wij wensen te betalen in schijven. 

Handtekening ouder(s) 


