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100 dagen 5de jaar
SJ/1718/LLN/BR/TL/026
17/01/2018
Beste ouder(s)
Het schooljaar is al goed gevorderd. Over minder dan 100 dagen is het alweer grote vakantie.
Samen met de leerlingen van het 5e jaar zouden we dit graag vieren.
Op vrijdag 9 maart kan jullie zoon/dochter samen met alle 5e jaars, onder begeleiding van de
leerkrachten, zich eens lekker ontspannen.
Dit kan pas als jullie onderstaand strookje zo spoedig mogelijk invullen en ons samen met het geld
terugbezorgen.
Ons programma ziet er als volgt uit:
 De leerlingen worden op het gewone uur op school verwacht (8.25 uur).
 Ontbijt met 2 koffiekoeken en warme chocolademelk of koffie.
 Daarna gaan we met het openbaar vervoer naar de bowling aan de Overpoortstraat te Gent.
(gelieve hiervoor je Buzzy Pazz mee te brengen). Daar gaan we 2 spelletjes bowling spelen
en 2 drankjes verbruiken.
 Na het bowlen nuttigen we ter plaatse ons belegd broodje en een frisdrank. Het is wel nodig
om op te geven welk broodje je wil.
 Na de maaltijd mogen de leerlingen naar huis na toestemming van de begeleidende
leerkrachten.
Voor dit alles wordt een bijdrage van 18 euro gevraagd (koffiekoeken, chocolademelk of koffie, belegd
broodje, 2 bowling spelen, huur bowlingschoenen, 3 drankjes en veel amusement).
Wij hopen dat we er samen een mooie dag kunnen van maken.
De leerkrachten van het 5e jaar

De directie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam leerling: …………………………………………………

Klas: ……………………

Ik, ondergetekende ……………………………………., geef de toelating aan mijn zoon/dochter om op
vrijdag 9 maart de 100-dagen te vieren en betaal hierbij 18 euro.
o

Ik had graag een wit / bruin broodje préparé met / zonder groenten

o

Ik had graag een wit / bruin broodje ham met / zonder groenten

o

Ik had graag een wit / bruin broodje kaas met / zonder groenten

o

Mijn zoon/dochter mag zich met de brommer/fiets naar de bowling verplaatsen

o

Ik geef geen toelating voor de 100-dagen viering en mijn zoon/dochter blijft op school

…………………………
Handtekening ouder(s) (leerlingen vanaf 18 jaar mogen dit strookje zelf tekenen)
Beroepsschool Sint-Jozef | Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent
Opleidingsvorm 1: type 3 | Opleidingsvorm 3: type basisaanbod, type 1, type 3 en type 9
Tel. 09 240 13 73 | buso@sint-jozef.org
www.sint-jozef.org| Ondernemingsnr. 0406.633.304 | Schoolnr. 0 28209 321 2 44021 1
BTW-nr.: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde BE0406.633.304
Onze school behoort tot OC Sint-Jozef en de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
www.fracarita.org

