
 
 

             Moorsele, 30 januari 2020     
 

ZEEKLASSEN 
 

Beste ouders, 

 

Op 18, 19 en 20 mei 2020 gaan de zeeklassen door voor de leerlingen van het 2de leerjaar.  

Hun verblijf wordt dan ‘Horizon’ in Bredene. De leerlingen worden er met de bus gebracht.  

De totale kostprijs bedraagt 148,00 euro. 

Daarin is inbegrepen:  busrit op 18 mei 2020 (heenreis) 

    bezoek Sealife Blankenberghe 

            dagprijs kamer in vol pension (2 overnachtingen) 

            gocartrit 

           tramuitstap 
 

De jongens en meisjes worden door hun ouders terug opgehaald op woensdag 20 mei 2020. 

Zo zie je als ouder het verblijf van je kind en wordt de kostprijs wat gedrukt. 
 

Door het succes van de wafeltjesverkoop krijgt elk kind 38,00 euro korting. 

Ook sommige mutualiteiten geven een korting. Omkring op onderstaand strookje de mutualiteit waarbij 

je aangesloten bent, dan bezorgen we je een document om deze korting aan te vragen. 
 

Het bedrag wordt in twee beurten vereffend via de zeeklasrekening BE18 7380 0734 7265 

   een voorschot: tegen 7 februari 2020 (50 euro)  

   het resterend bedrag van 60 euro tegen 6 maart 2020. 
 

Wie het wenst, kan ook de totale som van 110 euro betalen tegen 7 februari 2020. 
 

In bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. 

Let op: het is een ander rekeningnummer dan de rekening voor de maandelijkse facturen. 
 

Gelieve onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen aan de leerkracht tegen 3 februari aanstaande. 
 

Er liggen dus drie onvergetelijke dagen in ’t verschiet. 
 

        Met vriendelijke groeten. 

        De leerkrachten en directies. 
 

                                         

Wij, ouders van …………………………………………………..………… uit klas L2 …. 
 

 geven hierbij toelating aan onze zoon / dochter om deel te nemen aan de zeeklassen  

in mei 2020 en betalen de som van 110 euro. 
 

 geven geen toestemming, om volgende reden (heel kort): 

………………………………………………………………………………………….. 
 

 Omkring de mutualiteit waarbij je aangesloten bent:  CM - Partena - BM - …………… 
 

        Handtekening van de ouders. 

 


