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SPORTDAG   Lagere school 

op vrijdag 30 september 2016 in  het Don Bosco College Zwijnaarde 
 
Zoals reeds vorig jaar meegedeeld, gaat onze eerste sportdag door op vrijdag 30 september 2016. We 

trekken met de lagere school, naar het Don Bosco College, langsheen de N60 Gent-Oudenaarde te 
Zwijnaarde. We kunnen daar gebruik maken van de uitbreide sportinfrastructuur. 

Mogen we u vriendelijk verzoeken per kerende via dit briefje mee te delen welke schikkingen u treft voor 

het vervoer van uw kind van en naar het Don Boscocollege Zwijnaarde? 
BRENGEN:  

 Bij voorkeur brengt u uw kind zelf naar Don Bosco Zwijnaarde. Dit kan dit kan tussen 8.10 uur en 
8.40 uur, er is toezicht. U rijdt van het ‘ovale punt’ rechts de zijstraat in en neemt dan meteen de 

eerste ‘straat’ links, dit is de inkom van het schooldomein. Op de parking zal iemand klaar staan. 
 Misschien kan je afspreken met andere ouders om te rijden?  

 Wie zelf kinderen brengt en nog plaatsen vrij heeft, of eerst een kleuter naar de school brengt, 
wordt vrijblijvend uitgenodigd om even een tussenstopje te maken aan de schoolpoort. Misschien 
kan nog iemand meerijden die al vroeg op school is. Dank! 

 Wie niet kan gebracht worden, is ten laatste om 8.20 uur op school. Wij zorgen dan zelf voor 
vervoer. 

 

AFHALEN: 
 Afhalen kan op de parking van don Bosco om 15.25 uur stipt. (school oprijden en dan op de 

eerste speelplaats rechts)  
 Wie niet tijdig wordt afgehaald, dit is ten laatste om 15.35 uur, wordt door ons naar de school 

gebracht.  
 

MEEBRENGEN:  

1. Proper sportschoeisel (verplicht met WITTE of KLEURLOZE zolen), turnuniform, 
boterhammen en drankje voor ’s middags.  

2. Een flesje water kan ook tussendoor de dorst lessen.  
 

NIET MEEBRENGEN: Snoep e.d. laten we... thuis! Geld hebben we natuurlijk niet nodig.  
 

 
Ondergetekende, ouder van __________________________trof volgende regeling voor mijn kind uit klas ____  voor 
de sportdag. 

HEEN:    mijn kind wordt gebracht naar DB Zwijnaarde (tussen 8.10 uur en 8.40 uur) 
 mijn kind komt ‘s morgens tijdig ( = ten laatste om 8.20 uur!) naar school.  
     De school zorgt voor vervoer. 

TERUG:   ik kom mijn kind zelf afhalen te DB Zwijnaarde tussen  
15.25 uur en 15.35 uur stipt. 

  mijn kind mag meerijden naar huis met ___________________________ 
      en we spraken dit zelf af met deze mensen.  

    gelieve mijn kind na afloop terug naar school te brengen.  
     Het wordt daar afgehaald. 

Handtekening:   
 
PS: Gelieve niet af te wijken van de door u meegedeelde regeling a.u.b.! Noteer ook zelf wat u ons meedeelt. (En 
verwittig desgevallend de grootouders, …) 
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