Hallo,
Het is weer bijna zover: we vertrekken binnenkort op

Zedenleer “speel” weekend!
Dit jaar trekken we met jullie, kinderen van de klassen
zedenleer, naar De Peerdevisser te Oostduinkerke.
Op zaterdag doen we leuke/ spannende buiten activiteiten
en op zondag plannen we allerlei leuke spelletjes in het
nabijgelegen domein. In de jeugdherberg kan er ook weer
naar hartenwens creatief geknutseld worden.
We vertrekken op zaterdag 25 april 2020 met de bus op de parking van basisschool De
Toekomst. Voor de busreis, drie maaltijden, eenmaal slapen, de activiteiten, de begeleiding
door een 15-tal volwassenen en het gebruik van de accommodaties vragen we € 49,00
voor OVM leden en € 65,00 voor niet-leden. Vanaf het tweede kind betaalt iedere familie
steeds € 49,00/ kind.
Deze gunstige prijs kunnen we bieden door de steun van Huis van de Mens WestVlaanderen (www.demens.nu) en de Oudervereniging voor de moraal Avelgem.
Zijn je ouders nog geen lid van OVM, dan worden ze bij inschrijving voor het speelweekend
automatisch lid, in functie van de verzekering
Wil je mee ?
Dan bevestigen je papa of mama je deelname tussen 22 februari en 15 maart door
1. Het inschrijvingsformulier http://ovm-avelgem.be/activiteiten/inschrijvingweekend.html
in te vullen.
2. Het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van
OVM Avelgem BE96 5230 8062 9105.
De inschrijving is enkel geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag op
onze rekening.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 75 kinderen. Wie daarna nog inschrijft komt op de
reservelijst ( volgorde volgens betaling).
! Vraag aan je mama of papa om je online in te schrijven en per overschrijving te betalen,
inschrijven en betalen via de juf kan NIET !
Hebben jullie nog vragen of probleempjes dan kan je altijd terecht bij:
 De leerkracht zedenleer
 info@ovm-avelgem.be - Dominique Verschuere
Enkele dagen vóór het vertrek ontvang je nog alle praktische regelingen.
Vrijzinnige groeten,
Bestuur Oudervereniging voor de Moraal Avelgem
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