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Aan de ouders en de leerlingen van het eerste jaar 
Pedagogische excursie op vrijdag 28 mei 2021 

Roeselare, maandag 10 mei 2021 

Geachte ouders, 

Beste leerlingen 

Het derde en laatste trimester voor uw zoon of dochter in het eerste jaar is volop aan de gang. In dit 
trimester zal er opnieuw goed gewerkt en gestudeerd worden vooraleer de langverwachte 
zomervakantie zich aankondigt. We zijn blij dat we met  alle eerstejaars op vrijdag 28 mei 2021 voor 
een hele dag op pedagogische excursie kunnen. 

In de voormiddag wordt een bezoek aan de stad Ieper gepland. 

Er staat een wandeltocht per klas in Ieper op het programma onder begeleiding van de klassenleraar. 
In de namiddag zorgen we voor ontspanning in Bellewaerde. 
 
De organisatie van deze excursie (autocar, ticket Bellewaerde Park e.d.) bedraagt ongeveer € 34,50. 
Het precieze bedrag wordt via de schoolrekening van juni vereffend. 
 
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat we een specifieke uurregeling hebben opgesteld per 4 
klasbubbels (groep 1 en groep 2).  Het uitgewerkte schema kunt u op de ommezijde vinden. Controleer 
zeker in welke groep uw zoon/dochter zit. 
 
Uitzondering: Voor leerlingen die in het bezit zijn van een Bellewaerde Pass 2021 (abonnement):  Die 
leerlingen moeten dit ten laatste op zondag 16 mei 2021 aan de opvoeders melden of de ouders 
kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar sylvie.storme@sint-michiel.be zodat we hiermee 
rekening kunnen houden bij het reserveren van de tickets. Vermeld in de e-mail zeker de naam van uw 
zoon of dochter en de klas.  Belangrijk (omwille van de coronamaatregelen): Houders van een 
abonnement moeten zich vooraf registreren voor een bezoek aan het Bellewaerde park op datum van 
28 mei 2021.  Uw zoon of dochter brengt dan op 28 mei de QR-code mee. 
 
De directie en de klassenleraars van het eerste jaar zijn ervan overtuigd dat uw zoon of dochter een 
schitterende dag zal beleven samen met de klasgenoten van het Klein Seminarie. Op de ommezijde 
van dit blad vindt u het volledige programma van die dag en enkele praktische afspraken. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

M. Lefevere, C.Obin, E. Stael 
De directie     De klassenleraars en opvoeders van het eerste jaar 
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PROGRAMMA 1stes VRIJDAG 28 mei 2021 
 

Groep 1: klas 1LA /1LB /1LC-1MC/1LD-1MD Groep 2: klas 1LE /1LF / 1MA / 1MB 

6u50 Iedereen stipt aanwezig op de 
speelplaats van de eerstejaars. 

8u15 Iedereen stipt aanwezig op de 
speelplaats van de eerstejaars. 

7u00 Vertrek richting Ieper met de 
autocars. 

8u30 Vertrek richting Ieper met de 
autocars. 

7u45 We komen aan in Ieper voor de 
wandeltocht. 

9u15 We komen aan in Ieper voor de 
wandeltocht. 

9u40 We vertrekken met de autocars 
richting Bellewaerde Park. 

10u45 We vertrekken met de autocars 
richting Bellewaerde Park. 

15u45 We verzamelen aan de ingang van 
Bellewaerde Park. 

17u00 Verzamelen aan de ingang van 
Bellewaerde Park. 

15u55 We vertrekken uit Bellewaerde Park 
richting Roeselare. 

17u20 We vertrekken uit Bellewaerde 
Park richting Roeselare. 

16u40 Aankomst in Roeselare. 18u05 Aankomst in Roeselare. 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

- Zorg dat je je identiteitskaart meebrengt. 

- Het dragen van een mondmasker is de hele dag verplicht.  Ook in Bellewaerde Park.  Zorg voor twee 
reservemaskers (liefst individueel verpakt). 

- Iedereen brengt zijn eigen picknick mee van thuis. 

- Breng weinig zakgeld mee. 

- Voor de verkenningstocht in Ieper heb je een balpen nodig.  

- Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken en te roken. 

- Breng geen dure zaken mee, die heb je niet nodig tijdens de schoolreis. 

- Respecteer de chauffeur: hij zorgt mee voor een fijne reis en brengt ons veilig naar onze bestemming. Op de 
autocar blijf je op je plaats zitten. Er wordt ook niet luidruchtig gezongen of geschreeuwd op de autocar. 

- Breng geen dure rugzakken of sporttassen mee. Een eenvoudige tas voor je picknick en je balpen volstaat. 

- De dag voor de schoolreis wordt meegedeeld op welke autocar je moet plaatsnemen. Er zijn 4 autocars. 

- Wij verwachten een nette en verzorgde kledij op deze schooldag! Zorg voor aangepaste kledij (eventueel 
regenkledij en reserve T-shirt + short voorzien). 

- Extravagante kleren laat je thuis! 

- Eten, drinken of snoepen doen we NIET op de autocar.  Kauwgom is verboden! 
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