2020-01-20
Uitnodiging Italiëavond voor ouders en leerlingen
Beste ouders
Beste leerling
De reis naar Toscane komt dichterbij! Daarom nodigen we u graag uit op de
ouderavond die op donderdag 13 februari 2020 om 19.30 uur in de Aula
plaatsvindt. Diezelfde dag worden de leerlingen in een Italiaans bad
ondergedompeld. Van 17.15 tot 18.15 uur volgen ze Italiaanse les en verbazen
ze zich over de fascinerende cultuur die het land van Dante Alighiere rijk is. Na
deze workshops worden de leerlingen in het schoolrestaurant verwacht voor
heerlijke Italiaanse hapjes.
Vanaf 19.30 uur verwachten we ook jullie, ouders samen met jullie zoon of
dochter in de Aula voor de voorstelling van de Italiëreis en de laatste praktische
afspraken. We voorzien dat de avond tot ongeveer 21.00 uur zal duren.
Gelieve jullie aanwezigheid via deze link tegen 1 februari te bevestigen:
https://www.hemelvaart.be/ouderavond-italiereis-6-bso-tso/
Indien u belangrijke informatie in verband met medische problemen wenst
mee te delen, gelieve dit via dezelfde link te melden.
Uw dochter of zoon is voor deze reis volgens onderstaande bepalingen verzekerd
via de school:
• De schoolverzekering is geldig tijdens de vakantieperiode voor de
activiteiten die in schoolverband gebeuren. Concrete informatie vindt u in
het schoolreglement.
• De ziekteverzekering is volledig voor rekening van de ouders. Wil
hieromtrent uw ziekenfonds raadplegen en de nodige documenten met uw
dochter of zoon meegeven. De kosten die eventueel voor een zieke
leerling tijdens de reis gemaakt worden, betalen de ouders aan de
reisleiding terug. Bij uw ziekenfonds kunt u de Europese
ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen. Deze is gratis af te halen of te
downloaden.
• Indien u het nodig acht, kunt u zelf een bijkomende ziekteverzekering
voor de duur van de reis afsluiten.
• Bagage is niet door de schoolverzekering verzekerd.
Met vriendelijke groeten
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