
	  

	  

	  
	  
	  
	  

9	  september	  2016	  
	  
Startdag	  	  4,	  5	  en	  6LOSP	  en	  SPW	  
	  
	  
Beste	  ouder	  
Beste	  leerling	  
	  
Op	  vrijdag	  16	  september	  2016	  vindt	  onze	  jaarlijkse	  startdag	  plaats.	  We	  laten	  op	  dat	  moment	  alle	  
leerlingen	  van	  4,	  5	  en	  6	  LOSP	  en	  SPW	  kennismaken	  met	  een	  aantal	  minder	  bekende	  sporten:	  frisbee,	  
golf,	  korfbal	  en	  hockey.	  Jullie	  	  krijgen	  het	  wedstrijdschema	  en	  de	  groepsverdeling	  ter	  plaatse.	  Ook	  
leerlingen	  die	  geblesseerd	  zijn,	  moeten	  aanwezig	  zijn:	  zij	  worden	  ingezet	  als	  scheidsrechter	  of	  
puntenteller.	  
	  
We	  verwachten	  jullie	  om	  8.45	  uur	  stipt	  aan	  het	  skatepark	  van	  het	  Provinciedomein	  van	  Kessel-‐Lo,	  
aan	  de	  Holsbeeksesteenweg	  (voor	  een	  wegbeschrijving:	  zie	  http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-‐tijd-‐
cultuur/provinciedomeinen/kessello).	  	  
	  
Jullie	  komen	  toe	  in	  sportkleding:	  sportschoenen	  voor	  buitengebruik	  (op	  de	  grasvelden)	  en	  een	  
sportieve	  outfit.	  Je	  brengt	  zowel	  je	  blauw	  LO-‐t-‐shirt	  als	  een	  extra	  wit	  t-‐shirt	  mee,	  zodat	  we	  makkelijk	  
de	  groepen	  kunnen	  indelen.	  Zorg	  ook	  voor	  de	  nodige	  regenkleding.	  	  
	  
Let	  op:	  er	  zijn	  geen	  kleedkamers	  beschikbaar,	  je	  kunt	  dus	  je	  materiaal	  niet	  achterlaten	  (ook	  geen	  
sportzak).	  	  Breng	  alsjeblieft	  geen	  dure	  spullen	  mee:	  je	  laat	  het	  best	  je	  gsm,	  laptop	  of	  tablet	  thuis.	  Je	  
zorgt	  verder	  voor	  een	  eigen	  lunchpakket	  en	  drankje.	  
	  
We	  sluiten	  deze	  kennismakingsdag	  af	  omstreeks	  15	  uur	  af	  met	  een	  prijsuitreiking.	  Omstreeks	  15u15	  	  
ronden	  we	  af	  en	  kunnen	  jullie	  rechtstreeks	  naar	  huis	  vertrekken.	  De	  kosten	  voor	  deze	  sportieve	  
voormiddag	  worden	  via	  de	  schoolfactuur	  (uitstappengeld)	  verrekend.	  	  
	  
We	  rekenen	  op	  jullie	  inzet	  en	  enthousiasme.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
T.	  Proesmans	   	   	   G.	  Convens	   	   	   	   Met	  sportieve	  groeten	  
Directeur	   	   	   Adjunct-‐directeur	   	   	   Het	  LO-‐team	  
	  


