Slotactiviteit
30 juni 2018
Beste ouders en leden
Zoals elk jaar sluiten we het werkjaar af met een activiteit op verplaatsing. Dit jaar zullen we naar Plopsaland De Panne
trekken. Hier zijn er attracties van de draaiende kopjes tot de duizelingwekkende Anubis the Ride. Er is met andere
woorden voor ieder wat wils.
Onze trein zal vertrekken om 8u24 aan het station van Aalter. We verwachten dat iedereen ten laatste om 8u00 stipt
aan het station staat. Als je toch te laat bent, zullen we jammer genoeg de reeds gemaakte kosten alsnog moeten
verrekenen. Op tijd zijn is dus de boodschap!
Omstreeks 19u35 verwachten we terug aan te komen in het station van Aalter, dan mag u uw zoon terug komen
ophalen.
Voor deze uitstap vragen wij een kost van € 30. In deze prijs zit het trein- en toegangsticket, een koekje en een
drankje inbegrepen. In tegenstelling tot vorig jaar hadden wij graag gehad dat de € 30 wordt overgeschreven naar
volgend rekeningnummer: BE05 7370 1993 6775, met de vermelding “naam + groep” (bv. “Stef Devriendt – Joro’s”).
Wat je zeker niet mag vergeten op deze uitstap zijn de volgende zaken:
•
•
•
•
•

Een lunchpakket
Genoeg drinken
Regenkledij
Eventueel extra droge kledij
Jullie KSA-uniform

Het inschrijven voor deze activiteit zal dit jaar iets anders verlopen dan andere jaren. U zal zich vanaf heden kunnen
inschrijven via onze site door het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u onder volgend adres terug:
www.ksalotenhullepoeke.be/slotactiviteit. De inschrijvingen zullen worden afgesloten op 9 juni.
Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren op de volgende nummers of door te mailen naar
ksa.lopoe@gmail.com.
Frederic:
Jules:
Thomas:

0471 01 79 07
0474 19 94 58
0498 05 81 52

Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om het werkjaar in stijl af te sluiten!
Hopelijk tot dan,
Leiding KSA Lotenhulle-Poeke Jongens

