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Beste ouders,
De dagen worden korter, de blaadjes aan de bomen verkleuren, de vogels verzamelen om
naar warmere oorden te vliegen. De herfst is in het land!
Om van dit heerlijke seizoen te genieten trekken we op maandag 19 oktober naar het
Broek.
In groep gaan we op ontdekkingstocht in het bos. Waarom vallen de bladeren van de
bomen en wie ruimt al die blaadjes op? We zoeken paddenstoelen en leren, in spelvorm,
bladeren en vruchten kennen. We ontdekken hoe de natuur zich voorbereidt op de
winter.
Na de wandeling picknicken we in de blokhut om daarna nog een spannend
bosspel te spelen.
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gaan met auto’s. Daarvoor doen we dan
ook graag een beroep op u. We vertrekken aan de schoolpoort om 8.45u.
Om 15.00u verzamelen we aan het fonteyntje om terug naar school te rijden. Indien
u wilt rijden, vragen we wel om een mondmasker aan te doen. Kinderen hoeven er geen
aan. Gelieve onderstaand strookje in te vullen indien u ons die dag wil helpen met het
vervoer van onze kinderen.
Het is belangrijk uw kind die dag extra warm te kleden. In het bos kan het dan al wat
kouder zijn. Bij regenweer is ook een regenjas met kap een absolute must! Stevige
schoenen of laarzen maken onze bosoutfit compleet!
Wat brengen we mee naar school:
- Een rugzak met een picknick, een drankje en een koekje of stukje fruit.
- Extra paar kousen.
- Een zakje waar we herfstvruchten kunnen in verzamelen.
Alvast bedankt!
Juf Charlotte en juf Anke
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van ……………………………………………… (naam kind) uit het ……… e leerjaar,
kan heen/terug* rijden. In mijn wagen is plaats voor ……… (aantal) kinderen.
Dit is mijn telefoonnummer: …………………………………………………… (in geval van regen)
*aanduiden wat past
---------------------------------------------------------------------------------------------------

