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Beste ouders,
Momenteel zijn we in de klas aan het werken rond het thema ‘water’. Hiervoor zijn er
2 uitstappen gepland:
Op dinsdag 16/10 mogen we op bezoek bij een waterzuiveringsstation van Aquafin
te Lier. Dit is gepland voor de hele lesdag.
Op woensdag 24/10 gaan we een hele voormiddag op uitstap naar de
Molenbeekvallei te Vremde.
We zouden hier graag met de fiets naartoe willen gaan. Daar hebben we enkele
begeleiders voor nodig. Indien jullie dit zien zitten, mogen jullie het onderstaande
strookje invullen.
Alvast bedankt!

De juffen van het vijfde
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kan meefietsen op
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Beste ouders,
Hieronder wat praktische info over onze komende uitstappen rond ons thema ‘water’.
Op dinsdag 16 oktober gaan we met de fiets naar Aquafin te Lier. Hiervoor
brengen de kinderen een rugzak mee met daarin hun boterhammen, drinkbus en
koek/fruit. Elk kind brengt ook een regenjas en een fluovestje mee. Wie een fietshelm
heeft, draagt die zeker ook. Deze uitstap is helemaal gratis!
Op woensdag 24 oktober gaan we met de fiets naar de Molenbeekvallei te
Vremde. Hiervoor brengen de kinderen een rugzak mee met daarin hun drinkbus en
koek/fruit. Elk kind brengt ook een regenjas en een fluovestje mee. Wie een fietshelm
heeft, draagt die zeker ook.
Daar krijgen we een rondleiding van gidsen van Natuurpunt. Om de gidsen te
bedanken vragen we van elk kind een bijdrage van € 1. Graag tegen maandag 22
oktober meegeven.

Wij kijken er al naar uit!
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