KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
Tel:02/241.31.08
E-mail:info@kahiel.be

Schaarbeek, 27/09/2016
Aan de ouders en de leerlingen van 4 economie-talen
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. de klastitularis
Activiteit: Klasdag
Datum: 30/09/2016 van 11u55 tot 15u15
Plaats: Josaphatpark, Schaarbeek
Begeleidende leerkrachten: klastitularis B. Dierickx en hulptitularis A. De Groof
Klasdag is een teambuildingsevenement voor alle leerlingen van de school waarbij leerlingen en
leerkrachten elkaar beter leren kennen.
Activiteit:

Klaspicknick & pleinspelen

Elke leerling brengt een huisbereid gerechtje mee, bestemd voor een twee à drietal personen. Afhankelijk van
wat in de klas wordt afgesproken, zal dat een hoofdgerecht dan wel een dessertje zijn. Picknicken doen we in het
prachtige nabijgelegen Josaphatpark. Vervolgens gaan we aan onze teambuilding werken middels een resem
klassieke pleinspelen: van rustige kringspelen als ‘weerwolven’ en ‘time’s up’ tot het ruigere ‘dikke berta’ of ‘het
zwarte gat’. Afsluiten doen we met een themaspel en het nemen van een klasfoto. Spelkledij die vuil mag worden
is verplicht mee te nemen (je komt er dus niet mee naar school; er is tijd en ruimte voorzien om je om te
kleden).
Verplaatsing:
Heen:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 11u55
Terug:
De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap
Verwacht aankomstuur op school: 15u15
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de verplaatsing heen en terug,
ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren valt.
Met de meeste achting

An Janssens
Directeur

Uitstap: Klaspicknick en pleinspelen op 30 / 9 / 2016
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas 4 economie-talen:



neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is

Datum: .......................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan je klastitularis

