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                       Knokke-Heist, 22 september 2017 

Beste ouder(s) 

   

De leerlingen van het eerste jaar gaan op excursie naar de omgeving van het Zwin. Deze 

excursie is gepland in het teken van de lessen aardrijkskunde en natuurwetenschappen. 

Omdat de excursie met de fiets gebeurt, vragen we om erop toe te zien dat uw 

zoon/dochter zijn/haar fiets volledig in orde is.  

Indien uw zoon of dochter tijdens de excursie niet kan fietsen, moet dit vooraf schriftelijk 

meegedeeld worden.  

Indien uw zoon/dochter niet in het bezit van een fiets is, gelieve dit te regelen. Hou er wel 

rekening mee dat de uitstap de volledige namiddag in beslag neemt.  Vormt dit een 

probleem, gelieve dit tijdig  te melden aan de vakleerkracht. 

 

We vertrekken om 13.00u. en zijn terug om 17.00u. Na de excursie is er geen studie. 

 

Mocht het heel slecht weer zijn, stellen we de excursie een week uit.  We kunnen immers 

nergens schuilen. We rekenen hiervoor op uw begrip. Om deze reden vragen we ook dat uw 

kind de boeken en schriften voor de namiddag ook meebrengt! 

 

Wat heeft uw kind  op de dag van de excursie bij: 

 Boekentas met alle boeken en schriften van die dag (Deze blijft tijdens de 

uitstap in het boekentassenrek) 

 Rugzak(je) met daarin een  regenjas, schrijfgerei, latje en klemmap 

(=harde kaft waartussen de blaadjes kunnen geklemd worden) en de 

determineertabel voor bomen als die al uitgedeeld is  in de les 

natuurwetenschappen 

 Een fiets die volledig in orde is! 

 Eventueel gsm om foto’s te nemen tijdens de opdrachten (op eigen risico!) 



  

 

vzw Katholiek Onderwijs Knokke-Heist-Zeebrugge  

SINT-BERNARDUSINSTITUUT -Middenschool - Sportlaan 4 - 8300 Knokke-Heist - 050 60 79 27 - fax 050 60 89 97 

 

 

De excursie vindt plaats op volgende dagen: 

Voor de klassen 1b en 1e: op dinsdag 3 oktober 

Voor de klassen 1f en 1g: op donderdag 5 oktober 

Voor de klassen 1a en 1c: op vrijdag 6 oktober 

Voor de klas 1d: op maandag 9 oktober 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De directeur  De leerkrachten aardrijkskunde en natuurwetenschappen 

G. Maene   S. Lecluyse, J. Storme, T. Heyze,  

 

 

   

 

 

 


