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                                                                     Turnhout, 17 oktober 2019 
Beste ouders 
 
 
Op donderdagnamiddag 24 oktober maken de leerlingen van het 
vierde leerjaar een herfstwandeling in het Provinciaal Groendomein 
Hoge Mouw in Kasterlee. 
 
Op stap met de boswachter 
Het is herfst! Samen met de boswachter trekken we het domein in. 
Waarom zijn paddenstoelen belangrijk? Hoe zie je welk diertje aan 
een noot geknabbeld heeft? Leven er wolven in het bos? Al deze 
vragen zullen beantwoord worden tijdens deze leerrijke wandeling. 
 
 De verplaatsing maken we met de fiets. Zorg dat de fiets in orde is 

en ook fluovest en fietshelm meebrengen. 
 We vertrekken om 12.00 uur en eten dus eerst allemaal op school. 

We zullen terug zijn omstreeks 16.00 uur. 
 Gelieve stevige stapschoenen en aangepaste kledij te voorzien; 

eventueel regenjas. 
 Meebrengen: rugzak met daarin een drankje en stuk fruit of koek. 
 Voor deze leerzame uitstap worden géén kosten aangerekend. 
 
We wensen onze leerlingen een leerzame natuurervaring. 
 
Lut Verheyen, directeur 
Leerkrachten 4de leerjaar 
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