
 

 Dilsen-Stokkem, 12 september 2019 

 

Geachte mevrouw/heer 

 

Ook tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseren wij voor onze leerlingen van het vijfde 

leerjaar een 4-daagse “zeeklassen” te Nieuwpoort. 

De zeeklassen zijn op de eerste plaats klassen en zeker geen bijkomende vakantie.                         

Het schoolleven gaat gewoon verder. Het rendement van onze onderwijsdoelstellingen willen 

wij echter vergroten door in het kader van het "wereldverkennend onderwijs" een uiterst 

"actief-ervaringsgericht-leermilieu" te voorzien. Wij hopen dan ook op een deelname van 

iedereen. 

Door het oudercomité en de school zullen acties ondernomen worden om de prijs te drukken 

tot € 180 per leerling. 

Hierbij zijn inbegrepen: volpension, als ook de dranken aan tafel. Onze leerlingen zullen 

logeren in hotel Floréal. Alle leerlingen worden zeer comfortabel gehuisvest in 

appartementen en studio's. Het busvervoer heen en terug en de leeruitstappen ter plaatse zijn 

eveneens inbegrepen. 

Om u niet voor plotse financiële lasten te plaatsen, wordt aan de leerlingen de kans geboden 

om elke week een kleine som te sparen. Om de leerlingen zelf te laten meesparen zal dit niet 

geregeld worden via de schoolfacturatie, doch zullen zij hun spaargeld zelf mee naar school 

kunnen brengen. U kan kiezen voor een vast bedrag van € 10 of een bedrag naar eigen keuze 

dat kan variëren naargelang de omstandigheden. Liefst geen pasmunten maar biljetten.           

U vindt deze gegevens op de individuele spaarkaart. 

Uw kind bevindt zich in de groep van "toekomstige zeeklassers". Wij hopen - én voor het kind 

én voor de klasgroep waarin het zich bevindt - dat het mag deelnemen. Het zal een zeer 

aangename en leerrijke belevenis worden, waaraan uw kind later de prettigste herinneringen 

zal hebben. 

Mogen we u vriendelijk verzoeken onderstaand strookje in te vullen. 

Dank voor uw medewerking. 

 

Met oprechte hoogachting 

 

Directeur SBS1      Directeur SBS2 

Lut Aerts       Inge Otten  

 
 

 

Ondergetekende (naam en voornaam)........................................................................................... 

geeft aan (naam leerling)........................................................................................  uit klas 5 ..... 

toestemming om in het schooljaar 2019-2020 de zeeklassen bij te wonen. 

 

Handtekening: 

 

 

 

Stedelijke Basisscholen 1&2 Dilsen 

Koning Boudewijnplein 4 
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