
 
Gingelom, 31 maart  2019 

         

 

Beste ouders, 

 

 

Betreft: Zeeklassen april 2021 

 

 

De leerlingen van de vijfde en zesde klas van onze  

vestigingen Mielen en Jeuk gaan om de twee jaar op ZEEKLAS. 

Door de coranacrisis hebben wij de zeeklas van april 2020 moeten annuleren. 

Heel jammer voor de leerlingen van klas 6, maar voor de leerlingen die nu in klas 4 en 5 zitten 

hebben we wel fijn nieuws. Volgend schooljaar jaar we van 19 april tot 23 april 2021 naar 

Nieuwpoort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 februari 2021 om 19.00 uur zal er een infoavond georganiseerd worden met algemene 

informatie en het programma. 

 

Op de laatste zeeklas hebben de leerlingen gelogeerd in de Floreal te Nieuwpoort.  

Er werd o.a. een bezoek gebracht aan de haven van Zeebrugge, de vismijn, 

domein Raversijde, het sluizencomplex en het Albert I monument in Nieuwpoort,  

Muzee in Oostende en Brugge. 

 

 

Als ontspanning werd er gewandeld op de zeedijk, op het strand, een  

zandkastelenwedstrijd gehouden, gezwommen, geknutseld, … 

en de laatste avond was er een afscheidsfeestje. 

 

 

Teneinde de prijs van de verblijfskosten stapsgewijs door onze  

leerlingen te laten bijeensparen, stellen we u nu reeds het  

volgende spaarprogramma voor klas 4 voor:  

U stort 4 maal op de hieronder aangeduide data op rekeningnummer  

GO! De Groeiboog BE73 0689 0091 9960. 

 

Na de zeeklassen wordt er een afrekening gemaakt. 

Het oudercomité komt tussen in de hoge vervoerskosten. 

 

Data spaarprogramma: 

- 15 september 2020 : € 55 

- 16 november 2020: € 55 

- 15 januari 2021 : € 55 

- 1 maart 2021 : € 60  

 



U kan ook het volledige bedrag (€ 225) in één keer betalen (ten laatste op 1/03/2021). 

 

De leerlingen van klas 5 hebben het hele bedrag reeds betaald. Wij gaan dit niet terugstorten en 

houden dit op de spaarrekening voor de volgende zeeklas (2021). 

Voor de leerlingen van klas 6 zijn de bedragen reeds teruggestort. 

 

  

Wij rekenen op uw vrijwillige medewerking om ook dit keer deze boeiende week op een vlotte 

manier te kunnen organiseren. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het schoolteam 


