
  

   Sint-Truiden, september 2019 
 
Geachte ouder(s),  
 
Binnenkort vertrekken onze zesdejaars op zeeklassen. Via deze brief berichten we jullie over het 
vertrek, de communicatie en de thuiskomst. 
 
1. Het vertrek op zeeklas 
Op maandag 23 september komen wij om 8 uur stipt samen op de speelplaats van de 
lagere school. De kinderen melden zich eerst aan bij hun leerkracht. De ISI+kaart, Kids-ID of 
identiteitskaart (indien 12+) en eventuele medicatie geven de kinderen aan hun leerkracht. 
Wanneer we er allemaal zijn, gaan we te voet naar het station. Onze trein zal daar om 8.44 uur 
vertrekken. Wij reizen met de trein vanuit Sint-Truiden via Leuven naar Oostende. Nadien gaan we 
met de kusttram naar Nieuwpoort. De bagage van onze kinderen wordt met een bestelwagen naar 
Nieuwpoort gebracht. 
 
2. Communicatie 

� met de kinderen 
Alle kinderen vinden het fijn om tijdens de zeeklassen een brief van thuis te krijgen. Hou er wel 
rekening mee dat brieven meerdere dagen onderweg kunnen zijn. Tijdig schrijven is dus de 
boodschap! Mochten jullie nog ‘speciale vliegende post’ hebben, geef deze dan tijdig aan de 
leerkracht. 
 
Om de kinderen te schrijven, gebruik volgend adres en vermeld ook de naam van de school:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� naar de ouders  
De communicatie naar de ouders gebeurt via onze volledig nieuwe website: 

www.sint-ritaschool.be . 
U klikt bovenaan in het hoofdmenu op Openluchtklassen, vervolgens op zeeklassen en komt 
dan automatisch terecht op zeeklassen 2019. Hier kan u onze belevenissen volgen. 
 
Wij proberen dagelijks een verslag met foto’s over de belevenissen van onze kinderen te publiceren 
op de website. Een goede begeleiding van de kinderen is onze absolute prioriteit. Daarom 
verschijnt het verslag vaak pas ’s avonds laat op de website. Wees dus niet ongerust! 
 
Voor bijzondere gevallen kunt u altijd terecht op het secretariaat van de school: 011/ 68 93 71. 
 
3. Thuiskomst 
We komen terug aan in het station van Sint-Truiden op vrijdag 27 september om 20.14 uur.  
 
Opgelet!!! De koffers zullen reeds in de loop van de namiddag terug op school aankomen. 
Via QUESTI zullen we jullie een bericht sturen wanneer je deze vooraf op school al kan 
komen afhalen. 
 
Wanneer de weergoden ons nu nog goed gezind zullen zijn, zullen onze jongens en meisjes zeker 
een onvergetelijke zeeklas periode beleven. 
Met vriendelijke groeten, 
 
De juffen en meester van het 6e leerjaar 
Luc Kempeneers, directeur 

Naam van het kind 
Basisschool Sint-Rita 
Floreal Nieuwpoort 
Albert I Laan 74 
8620 Nieuwpoort 

 


