Vrije Basisschool ‘Broederschool ‘

Schabartstraat 10
3600 Genk
info @ broederschool - genk . be
: (089) 35 24 81 - (089) 35 28 81 - : (089) 51 42 52

Genk, 19 november 2021
Beste ouders,
Op maandag 29 november gaan we met de vijfdeklassers op stap naar Technopolis
Mechelen.
We nemen de trein in het treinstation Genk-Centrum om 08.07 uur. Iedereen wordt TEN
LAATSTE om 07.50 uur verwacht aan de ingang van het stationsbuffet. Gelieve rekening te
houden met de drukte van de schoolbussen!!!
In Mechelen nemen we een bus tot aan Technopolis. Aangekomen in het doe-centrum hebben
we een druk, maar leerrijk programma. Voor de lunch verwachten we dat iedereen zijn/haar
eigen boterhammetjes meebrengt. Op een schooluitstap nemen we GEEN snoep of frisdrank
mee. Een drankje wordt ter plaatse voorzien. De rugzakjes worden achtergelaten op een
gezamenlijke bewaarplaats, gelieve dus geen geld of kostbare voorwerpen mee te brengen!!!
Gedurende de hele dag zijn de kinderen verplicht een mondmasker te dragen, zowel op de
trein als op de bus als in het doe-centrum. Gelieve dus voldoende mondmaskers mee te
geven, drie maskers is zeker nodig.
Na een leuke dag nemen we de bus terug tot in het treinstation van Mechelen om van daar
terug te reizen naar Genk. Onze trein zal om 18.22 uur aankomen in het treinstation van
Genk-Centrum. Gelieve uw kind ten laatste op te komen halen om 18.30 uur op dezelfde plek
waar we 's morgens verzameld hebben.
Deze uitstap kost € 16 en wordt verrekend op de schoolfactuur.
Indien er nog vragen zijn, spreek gerust iemand van de leerkrachten aan.
De leerkrachten van het vijfde leerjaar
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