Basisschool De Tandem
3de leerjaar
Beste ouders,
Jullie hebben onze oproep voor taxichauffeurs massaal positief beantwoord.
Maar liefst 19 personen hebben zich kandidaat gesteld om ons weg te brengen en/of op te
halen bij onze uitstap naar Lier op dinsdag 23 januari 2018.
Daarvoor zeggen wij nu al hartelijk dank!
Door de vele kandidaten is het niet nodig dat iedereen rijdt. We hebben een "dienstregeling"
uitgewerkt. Je vindt ze op de achterzijde van deze brief.
We gaan er van uit dat een chauffeur zijn eigen (klein)kind meeneemt. De overige plaatsen
vullen wij op.
Nog even de praktische afspraken op een rijtje.
 Adres: PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie)
Mechelsesteenweg 365
2500 Lier
 Vertrek op school: 08u50.
Chauffeurs komen een vijftal minuutjes vroeger. Dan kunnen we de kinderen
meteen met hen meesturen.
Het PIME heeft een parking waar je de kinderen kunt afzetten. Let aub. mee op
dat ze niet zomaar over de parking gaan rennen. Er kunnen immers nog andere
auto's aankomen.
We verzamelen aan het voetpad dat naar het gebouw leidt.
 Een groot deel van de activiteiten gebeurt buiten. Kleed de kinderen voldoende warm
aan. Voorzie een regenjasje. Best ook laarzen laten aandoen.
 's Middags blijven wij daar onze boterhammetjes opeten. De kinderen brengen dus een
rugzakje mee met daarin hun brooddoos en eventueel nog een drankje.
Ter plekke krijgen de kinderen een jeton voor een drankje of een koek.
Daarvoor komt achteraf € 1,50 op de schoolrekening.
 Ophalen aan het PIME: 13.30 u. op diezelfde parking.
Wij komen in groep daar naartoe. Als alle kinderen weer in de auto's zitten,
vertrekken we.
In Mortsel aangekomen, vragen we jullie de kinderen te voet weer tot aan de
schoolpoort te brengen.
 GSM meester Marc: 0494 05 25 30, GSM juf Sofie: 0486 34 74 36.
't Wordt vast een fijne leeruitstap.
Nog eens bedankt voor jullie sympathieke medewerking!

Juf Sofie en meester Marc
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Papa van Mikel (4)

Mama van Lotte (4)
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Opa van Ward (3)

Mama van Leon (6)
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Opa van Geike (4)
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Oma van Casper (4)

Mama van Casper (3)

Opa van Ashley (4)

Opa van Ashley (4)

Mama van Helena (6)

Mama van Helena (6)

Totaal; 48

Totaal; 47

Andere vormen van transport. Misschien voor een volgende keer?

