Een té gek kennismakingskamp voor de nieuwe leerlingen!!!
Voor wie ?
Deze vakantie wordt georganiseerd voor de nieuw
ingeschreven leerlingen en voor de leerlingen van
het eerste en tweede jaar van de school én hun
vriendjes.
Wat kan er op het programma staan?
Kamperen – Nachtspel– Fietsen — Slapen –
Zwemmen – Straffe verhalen vertellen –
— Gezellig kampvuur -Plezier maken—
Kennismakingspelletjes— Ravotten in het bos
Lekke banden herstellen
Wat nog meer?
Zelf je ontbijt maken - Fietsen in de natuur – Nieuwe
vrienden leren kennen – Speeltuin — Roddelen over de
leerkrachten – Escape-game – BBQ—
Zoektocht - Cultuurbezoekjes – Een laatste
vakantieliefje vinden (?)…..
Waar gaan we heen?
Op dinsdagochtend 27 augustus om 10.00 u
vertrekken we vanuit de school met de fiets naar
Hofstade. Op de kampplaats van de lokale Scouts
bouwen we ons tentenkamp op. Het is ook van
hieruit dat we uitstappen maken en leuke
activiteiten doen. Terug op school zijn we vrijdag
rond 15u30. En na een rustig weekend begint de
school mét straffe verhalen !!
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Hoeveel betaal je?
De prijs van dit vierdaagse tentenkamp
is € 120. Alles is inbegrepen, ook het gebruik
van je tent.
Wil je erbij zijn, wees dan vlug !
Echt ingeschreven ben je pas als . . .
Je je online hebt aangemeld via:

www.desportbende.be
én je het juiste bedrag € 120
(—>jongeren van een andere school= +5€)

op volgend rekeningnummer stort :

BE18 0015 1118 8965
Kardinaal Mercierstraat 10
3200 Aarschot
met vermelding van Fietskamp SMA 2019
+ naam en voornaam van de deelnemer

Inschrijven kan je vanaf nu via de website:

www.desportbende.be
Of voor de leerlingen van onze school via

Smartschool
kijk bij vakken “Fietskamp 2019”

Vanaf de tweede week van augustus krijg je
via mail een briefing over het kamp

ien !!
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