
                                                                                                  
Turnhout, 8 oktober 2019 

Beste ouders 

 

Op maandag 21 oktober 2019 gaan onze leerlingen van het vijfde leerjaar 

op studiereis naar de Zoo van Antwerpen. 

De verplaatsing maken we met de trein. We vertrekken en komen weer aan 

in het treinstation van Tielen omwille van de goede bereikbaarheid. De 

kinderen brengen hun fluovest, een picknick en voldoende drank mee. 

Voor inkom in de Zoo en de trein rekenen we 14,45 euro aan op de 

schoolrekening. 

 

 Vertrek aan de school: 08.55 uur 

 Vertrek trein: 09.31 uur 

 Terugkeer in Tielen: 16.29 uur 

 Terug op school: 16.45 uur 

 

Graag onderstaand strookje terug bezorgen indien u leerlingen ’s morgens 

van de school naar het station in Tielen kan brengen en/of ’s avonds terug 

kan afhalen. Alvast onze dank bij voorbaat. 

 

Wij wensen onze leerlingen een aangename klasuitstap 
 

Lut Verheyen, directeur                        De leerkrachten van het vijfde leerjaar 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Studiereis Zoo Antwerpen 21 oktober 2019 

 

 Mama/papa van ……………………………… wil …… (aantal) kinderen 

om 08.55 uur van de school naar het station in Tielen brengen. 

 

 Mama/papa van ……………………………… wil …… (aantal) kinderen 

om 16.29 uur afhalen aan het station in Tielen en naar school brengen. 
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