Beste turn(st)er,
je hebt je ingeschreven om met OGK mee naar de “Dag Van De
Gymnastiek” te gaan in Plopsaland. Fantastisch!
Als je met de bus mee gaat, verwachten we je op 28 mei om 7u45
aan het G. Van Der Lindenplein in Duffel. We vertrekken om 8u
stipt richting Plopsaland en hopen daar rond 10u aan te komen.
Als je wordt afgezet door je ouders aan Plopsaland en meegaat met
de begeleiders, zorg dan dat je tegen 10u aan de inkom bent. Als je
aan de inkom bent, bel dan naar Pieter (0497/36.28.98) om te
zeggen waar hij je precies kan vinden. Als de bus nog niet is
toegekomen, wacht dan samen met je ouders op de groep van
OGK.
Als je met de wagen gaat, mag je de inkomkaarten afhalen in Lisstraat 29 vanaf 21 mei.
Wacht niet tot de laatste dag of je zou wel eens voor een gesloten deur kunnen staan! Je
kan ook steeds bellen naar Robbie (0484/64.80.98).
Wat breng je mee?
- Kledij aangepast aan het weer (eventueel handoek/regenjas voor waterattracties)
- Middagmaal en drinken
- Een gezond vier-uurtje
- Eventueel iets extra om op de bus te eten op weg naar huis
Laat waardevolle spullen thuis.
Als je zonder begeleiding meegaat, mag je samen met de OGK-leiding het park verkennen. Volg
goed de instructies van de leiding! We zorgen dat iedereen een kaartje krijgt met het gsm-nummer
van de leiding, voor het geval je toch de groep zou kwijt geraken.
We vertrekken rond 17u terug richting Duffel zodat we hopelijk om 19u terug thuis zijn. Indien we
vroeger thuis zijn zal er begeleiding zijn tot je ouders je komen ophalen.
Hebben plaatsen gereserveerd op de bus:
5 begeleiders
5
Peeters Lore
Andries Amber
1
Robbeels Anouk
Buruenich Kato & Hanne
3
Sleeckx Lize
Daniëls Bente
1
Sterckx Sofie
De Bruyn Laure
1
Storms Ingrid
De Haes Sigy & Romy
2
Timmermans Hannah
De Schrijver Cheyenne & Julie 4
Van Dessel Chiara
Horemans Anna-Lena
1
Van Slagmolen Charlotte
Janssen Janne
1
Van Slagmolen Ine
Joossen Jolien
1
Van Slagmolen Lisel
Lathauwers Femke
4
Van Winkel Maxime
Leyssen Annabel
1
Verbist June
Nesen Sam
7
Verzwijvelt Lauren
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Met sportieve groeten,
OGK leiding & bestuur

