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Turnhout, 2 september 2019 

 

Beste ouders 

 

Op dinsdag 10 september maken de leerlingen van het vierde leerjaar een leerzame 

uitstap met twee interessante bestemmingen. 

 

 In de voormiddag bezoeken zij de Luchthaven van Antwerpen om kennis te maken 

met de boeiende wereld van de luchtvaart. De luchthaven organiseert ook pedagogi-

sche rondvluchten boven de haven van Antwerpen en omgeving. De rondvluchten 

gebeuren met vliegtuigen voor 3 passagiers. De vlucht duurt ongeveer een half uur. 

We hebben graag dat iedereen kan deelnemen omdat het een unieke ervaring is voor 

de kinderen. Daarom betaalt de ouderraad 10,00 euro per kind voor de rondvlucht, 

waarvoor dank. We laten de ouders beslissen of hun kind de rondvlucht mag meema-

ken. Daarom vragen we onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen a.u.b. 

 

 In de namiddag staat een bezoek aan Studio 100 in Schelle op het programma. In 

deze studio worden de opnames gemaakt van kinderprogramma’s zoals Piet Piraat, 

Mega Mindy, Big en Betsy, Samson en Gert… De leerlingen zien hoe een tv-programma 

gemaakt wordt. Zij kunnen de decors bekijken, worden rondgeleid in de studio, ach-

ter de schermen, in de schminkkamer… 

 

• We vertrekken met de bus om 08.15 uur en zijn terug rond 17.30 uur. 

• De kinderen brengen voor ’s middags boterhammen mee, een drankje is voorzien. 

• Extra drank en een vieruurtje meebrengen mag ook. 

• De prijs voor busvervoer, drank en rondvlucht bedraagt 40,00 euro. De ouderraad 

betaalt hiervan 10,00 euro per rondvlucht. We rekenen nog 30,00 euro aan op de 

schoolrekening voor kinderen die deelnemen aan de rondvlucht of 15,00 euro voor 

kinderen die niet vliegen. 

 

Indien de weersomstandigheden niet optimaal zijn, wordt er niet gevlogen en komen we 

vroeger terug. Daarom is het best om vanaf 13.00 uur op school of via de website te 

informeren wanneer wij de leerlingen terug verwachten. 

 

Lut Verheyen, directeur                                           De leerkrachten van het 4de leerjaar  

 

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

 

Mevr./Dhr. ………………………………………………………… bevestigt dat leerling ……………………………………… 

 

                     wel deelneemt                                niet deelneemt 

 

aan de pedagogische rondvlucht boven Antwerpen op dinsdag 10 september 2019. 

 

Handtekening: ……………………………………………… 


