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 21/01/2020 

Beste ouders, 

Binnenkort brengen wij een bezoekje aan enkele middelbare scholen. Zo kunnen de leerlingen van het 6de 
kennis maken met het reilen en zeilen in het middelbaar, alsook met de verschillende mogelijkheden qua 
studierichting naar de toekomst toe. Hieronder volgt een kort overzicht van de schoolbezoeken, alsook van de 
nodige begeleiding die we zoeken. Voor dit laatste graag een seintje in de agenda of via Questi. 

Donderdag, 06/02/2020:   ( Hele dag 8.40 – 15.30 )  Begeleiding : mama Manon, mama Ruben en Opa Max 

Coloma-plus 

Onze verplaatsing gebeurt met de trein. Iedereen wordt op het normale uur op school verwacht. 8.40 uur 
verzamelen we om te vertrekken. ’s Middags kunnen de kinderen in het Coloma genieten van een warme 
maaltijd. Niet vergeten: 4-uurtje, drinkbus met water en eventueel een regenjas.  

 

Woensdag, 19/02/2020:   ( Halve dag ) 

Atheneum Vilvoorde 

Onze verplaatsing gebeurt met de bus. Iedereen wordt om 8.00 uur op school verwacht.  ’s Middags worden we 
met de bus teruggebracht en zullen we binnen de schooluren terug op school zijn. 

 

Donderdag, 10/03/2020:   ( Hele dag 8.40 – 15.30 )  Begeleiding : mama Stan, mama Ruben en Opa Max 

TSM (Technische Scholen Mechelen) 

Onze verplaatsing gebeurt met de trein. Iedereen wordt op het normale uur op school verwacht. Na de bel 
verzamelen we om te vertrekken.  
Niet vergeten: lunchpakket, 4-uurtje en eventueel een regenjas.  

’s Middags eten we in de plaatselijke refter onze boterhammen. Wij nemen rond 14.30 uur onze trein terug en 
zullen binnen de schooluren terug op school zijn. 

 

Vrijdag, 06/03/2020:    ( 11.00 – ca 16.00 )   Begeleiding : mama Phoenix, mama Stella 

BimSem Mechelen 

Onze verplaatsing gebeurt met de trein. Iedereen wordt op het normale uur op school verwacht. 
Niet vergeten: lunchpakket, 4-uurtje en eventueel een regenjas.  

Na het eten van onze boterhammen vertrekken wij richting Mechelen. Wij nemen rond 15.30 uur onze trein 
terug en zullen omstreeks 16 uur terug op school zijn. 

Meester Johan, Juf Sarah & Juf Mieke 

Alle onkosten vallen binnen de maximumfactuur. 


