SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SPOORWEGSTRAAT

Tweedaagse 2 leerjaar “de Boerderie”
de

14 en 15 maart 2022
Heikokkelei!
Stilaan kunnen we beginnen aftellen voor onze tweedaagse
naar de Boerderie in Beauvoorde!
Neem gerust eens een kijkje op de site!
Op maandag 14 maart vertrekken we om 8.40 u richting Beauvoorde.
De leerlingen worden vóór 8.20 u verwacht. Een juf wacht de leerlingen op aan
de blauwe deur van de eetzaal. Daar is plaats om de bagage te zetten. De
kinderen kunnen dan nog even spelen op de speelplaats.
Samen met de begeleidster Martine van “de Boerderie” werd een afwisselend en
supertof programma uitgestippeld!
We gaan op boerderijverkenning, bakken brood, komen alles te weten over de
aardappel en eten zelfgemaakte overheerlijke frietjes.
Bij mooi weer steken we ’s avonds het kampvuur aan en halen we onze beste
zangstemmen uit. Bij regenweer zullen de liedjes weergalmen in de polyvalente
zaal. Een bezoek aan een gemengd bedrijf “de Ooievaarshoeve” (met paarden en
koeien) in de buurt kan natuurlijk niet ontbreken. Een spannende huifkartocht
naar het bedrijf maakt de tweedaagse compleet.
Boordevol leuke verhalen kunnen we dan op dinsdag rond 16.30 u terug
vertrekken richting Brugge om zo rond 17.15 u op school aan te komen.
Graag doen wij een beroep op chauffeurs om ter plaatse te raken.
Wie zich kan vrijmaken om enkele enthousiastelingen in de wagen mee te nemen,
mag een mailtje sturen naar de juffen. Liefst ook vermelden hoeveel zitplaatsen
en kinderzitjes er zijn. Zo kunnen we het vervoer regelen. Alvast bedankt!
cindy.vanhee@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be
eline.boone@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nog eens alles op een rijtje:

aanwezig op school

maandag 14 maart voor 8.20 u

vertrek naar de
Boerderie

maandag 14 maart om 8.40 u

terugreis uit
Beauvoorde naar
school

dinsdag 15 maart om 16.30 u

Op de rekeningen van de voorbije maanden werd telkens een
voorschot aangerekend van 20 euro (tot nu toe al 80 euro
betaald).
De uiteindelijke afrekening zal in maart gebeuren als we de
exacte kostprijs weten.

Gelieve de bijlage in te vullen en ten laatste tegen dinsdag 8 maart terug te
bezorgen.
Beestige groeten
Juffen Leonie, Eline en Cindy

