
 

Sint-Theresiacollege Veldstraat 11 1880 Kapelle-op-den-Bos Tel. (015)71 13 80 – 71 11 94 Fax (015)71 40 71 

 

Kapelle-op-den-Bos, 2012-03-23 
 
 
 

Aan de ouders en leerlingen van het zesde jaar 
 
 
Betreft: programma laatstejaarsreis en thuisblijvers 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op woensdag 28 maart vertrekken de meeste leerlingen van het zesde jaar op laatstejaarsreis naar Slovenië en 
Turkije. De leerlingen die richting Slovenië trekken, verzamelen woensdagavond om 18u30 op school om hier de bus 
op te stappen. De leerlingen die richting Turkije vliegen dienen om stipt 11u00 op de luchthaven van Zaventem te zijn.  
 
De leerlingen die op reis vertrekken, krijgen van de school de toelating om thuis hun reis optimaal voor te bereiden en 
tijdig op de afreislocatie aanwezig te zijn. Dit is een kans die geboden wordt, hier moet uiteraard geen gebruik van 
gemaakt worden. De reizende leerlingen zijn ook welkom op school om deel te nemen aan een lesvervangende 
activiteit. 
 
Voor de 29 leerlingen die niet deelnemen aan de laatstejaarsreis en voor wie 28 maart een gewone schooldag is, 
wordt die dag een lesvervangende activiteit voorzien. Deze activiteit kwam tot stand in samenspraak met de 
thuisblijvers. Concreet ziet het programma er als volgt uit: 
 
Woensdag 28 maart 2012 - 08.40 u. tot 12.25 u. 
 
De leerlingen worden verwacht in lokaal 2.0.16 voor een quiz gebaseerd op het principe van “De slimste STK’er”. 
Vervolgens zal er een keuzeactiviteit plaatsvinden. Er zal enerzijds een film vertoond worden waarna een korte 
nabespreking volgt. Anderzijds bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een sportactiviteit die zal ingevuld 
worden met een zumbasessie of fitness. Hiervoor dienen de leerlingen 5 euro zelf te voorzien. 
 
Deze activiteit wordt begeleid door de verschillende leerkrachten die op dat moment aan de zesdejaars zouden 
lesgeven.De leerkrachten hebben heel wat tijd en energie in de uitwerking van dit programma gestoken. We 
verwachten dan ook dat de leerlingen woensdagstipt om 08.40 u.aanwezig zijn.Wanneer een leerling niet aanwezig 
kan zijn, dan vragen we dat de ouders ons hierover vooraf schriftelijk in kennis stellen. 
 
Donderdag 29 maart 2012 - 08.40 u. tot 16.05 u. 
 
De leerlingen blijven thuis omwille van de klassenraden in de derde graad. 
 
Vrijdag 30 maart 2012 - 08.40 u. tot 16.05 u. 
 
De leerlingen mogen uitzonderlijk thuis blijven omwille van de laatstejaarsreizen. Mocht u geen opvang kunnen 
voorzien, dan is uw zoon of dochter uiteraard welkom op de school. 
 
Aan de deelnemers van de eindejaarsreis: een fantastische en onvergetelijke excursie gewenst. 
Aan de thuisblijvers: een boeiende woensdag en een prettige vakantiegewenst. 
 
Met vriendelijke groeten 
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