
 

                 Moorsele, 2 maart 2020 
 

Beste ouders, 

 

Op dinsdag 24 maart 2020 plannen we een uitstap met de trein naar onze 

provinciehoofdplaats Brugge.  
 

In het kader van ons thema over de middeleeuwen bezoeken we de mooiste plekjes van 

het historische centrum a.h.v een stadswandeling. 
Daarnaast bezoeken we het museum ‘Het Historium’ en wanen we ons in de 
middeleeuwen. 

Deze uitstap kost €16,75 per leerling. Wat zit in deze prijs inbegrepen? 
- Treinreis heen en terug. 

- Bezoek aan het Historium + VR-belevenis 
- Gebruik picknickruimte + drankje 
- Stadswandeling onder leiding van een gids 

Bij deze wensen wij nog enkele praktische afspraken te maken. 

We verzamelen om 8.00 uur stipt op de parking aan de kerk. Van daaruit vertrekken 

we met auto’s naar het station in Kortrijk. Daar vertrekt onze trein om 8.55 uur. 
Iedereen brengt zijn picknick en een flesje water mee (voor tussendoor). 
 

We vertrekken vanuit Brugge met de trein van 14.57 uur en komen aan in Kortrijk om 

15.44 uur. Van daaruit vertrekken we naar Moorsele met auto’s en zullen daar ongeveer 

rond 16.15 uur aankomen aan de kerk.  

Die dag is er geen studie meer voorzien voor het 5de leerjaar. 
 

Graag onderstaand strookje invullen en afgeven aan de leerkracht tegen vrijdag  

13 maart 2020. 
 

Wij wensen uw kind een aangename en vooral leerrijke studiedag toe! 
 

Vriendelijke groeten, 

Juf Kayly, juf Annelies, juf Annelien en meester Brecht. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ouders van ……………………………………………………………………………………………  uit klas ……… 

geven de toelating aan hun kind om mee te gaan met de uitstap naar Brugge op  

24 maart 2020 en betalen hierbij 16,75 euro. 
 

Ik, familielid van ………………………………………….. kan dinsdag 24 maart 2020 
 

O om 8.00 uur ……. kinderen van de parking aan de kerk naar het station in 

Kortrijk brengen. (afspraak aan de achterkant station!!!) 
 

O om 15.45 uur ………… kinderen afhalen aan het station in Kortrijk 

(achterkant) en naar Moorsele brengen. (parking kerk) 

 

Gelieve hier het gsm-nummer van de chauffeur te noteren. Indien er iets misgaat, 

kunnen we iemand bereiken.    ……………………………………………….. 
 

        Handtekening van de ouders. 


