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Beste ouders,
Vrijdag 28 mei 2021 gaan we met de kinderen van het tweede leerjaar op boerderijbezoek.
Wij bezoeken ‘De Breugelhoeve’ en ‘t Broekxhof’ in Peer. We gaan meehelpen op een echte
boerderij. Dit kadert in het thema ‘Van koe tot melk’ waar we in de lessen WO nog rond
werken.
Op de boerderij gaan de kinderen een rondleiding krijgen op kindermaat. Ze mogen ook
deelnemen aan enkele workshops : “In de moestuin en knuffelboerderij”, waarbij ze zelf de
handen uit de mouwen mogen steken en ook eens andere talenten een kans kunnen geven.
Wij verzamelen op school op het normale tijdstip. En ook ’s avonds zijn wij op tijd terug.
De kostprijs voor deze daguitstap bedraagt 20,5 euro en wordt aangerekend op de
volgende schoolfactuur.
Gelieve de kinderen een lunchpakketje mee te geven met voldoende eten en drinken voor
de hele dag (in een rugzakje, geen boekentas).

Net zoals op school nemen wij geen

frisdrank en snoep mee, maar gezonde drankjes en fruit, groenten of schoolkoeken.
Bij regenweer voorziet u best regenkledij.
Gelieve uw kind te voorzien van regenlaarsjes die ze
reeds aandoen bij vertrek. Op de boerderij kan het
wel een beetje modderig zijn. Steek in het rugzakje
een plastieken zak (voor de vuile laarzen) en geef je
kind reserveschoenen mee. De kinderen mogen niet
met de vuile laarzen op de bus !
Wij hopen op een zeer leerrijke en onvergetelijke dag.
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten van het tweede leerjaar.

vzw.

‘Katholieke

Centrumscholen

Genk’

-

Maatschappelijke

zetel

Lid van vzw. ‘De Speling’ Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk

:

Grotestraat
-

25

3600

Genk

www . broederschool – genk . be

