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Aan de ouders en leerlingen van 6LWE, 6MWE, 6WWI 
 
 
Landschapsanalyse van de Scheldevallei en het Verdronken Land van Saeftinghe 
 
 
Geachte ouder(s) 
Beste leerling  
 
In het kader van de lessen aardrijkskunde gaan we op vrijdag 11 mei met de 
wetenschapsklassen op excursie. Conform het leerplan zullen we in de voormiddag een 
landschapsanalyse maken van de Scheldevallei in de buurt van Steendorp. In de namiddag 
trekken we naar het Verdronken Land van Saeftinghe waar we samen met een gids zullen 
ondervinden wat slikke en schorre zijn. 
 
We vertrekken stipt op school om 8.30u. en we komen terug op het STK omstreeks 17.30u. 
Je hebt deze dag zeker nodig: stevig schoeisel, goed aansluitende laarzen, reservekledij, 
zonnecrème of regenkledij, schrijfgerief en zeker ook kleurtjes. Tijdens de middag eten we 
onze boterhammen op in een lokaal cafeetje waar je een drankje kunt kopen. 
 
We zullen ons verplaatsen met de bus. De prijs voor deze leeruitstap bedraagt 15,30 euro. 
Dit bedrag omvat de kosten voor de verplaatsing, excursiebundel en gids in het 
Verdronken Land en zal geïnd worden via de schoolrekening. 
 
Aangezien het gaat om een leerplangebonden activiteit, gaan we er van uit dat alle 
leerlingen aan deze uitstap deelnemen. Mocht uw zoon of dochter door ziekte of door een 
andere gemotiveerde reden niet kunnen deelnemen, vragen wij u om dit zo snel mogelijk 
aan de school te melden.  
 
We verwachten dat uw kind de wettiging van deze afwezigheid op het 
leerlingensecretariaat binnenbrengt binnen een termijn van veertien dagen na de uitstap. 
Gebeurt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de door de school gemaakte niet recupereerbare 
kosten aan te rekenen op de schoolrekening.  
 
Het spreekt ook vanzelf dat het schoolreglement onverminderd van toepassing blijft tijdens 
deze uitstap. We hopen dat alle leerlingen een aangename en leerrijke excursie beleven. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Sarah Seghers en Anke Van Berendoncks    Koen Pollaert 
Leerkrachten aardrijkskunde      Pedagogisch directeur  
 


