Ons verblijf

Bosklassen LPM Durbuy
Beste Ouders,
Hier volgen nog enkele info- en aandachtspuntjes i.v.m. de komende bosklassen.
Vertrek.
Op maandag 23 oktober is iedereen ten laatste om 8.15 uur aanwezig op de
school.
De leerlingen gaan naar de speelplaats.
Mogen we vragen dat de ouders de bagage afzetten op de parking van de bus.
(voor de school) We komen samen met de leerlingen naar de bussen
zodat de ouders nog de tijd hebben om afscheid te nemen. We vertrekken aan de
school om 8.30 uur.
Terugkomst.
Vrijdag 27 oktober 2017, omstreeks 15.30 uur.
Adres van onze verblijfplaats
LPM Durbuy
VLS LEDE – naam kind
51, Rue du Comte TH. d'Ursel
6940 Durbuy
Onze begeleiders zijn:
Kris Van Driessche, Hans Bosman, Sigrid Dullaerts, Sara De Backer
Meester Wouter Van Kerckhove, meester Chris De Wolf
Met beleefde groeten,
Directie en leerkrachten

Info in verband met de bosklassen…
1. Wat nemen we mee in onze koffer?
-

Valies of reistas (voorzien van naam en klas)
Slaapzak ( niet aan de valies vastmaken ! )
Onderlaken en kussensloop
Pyjama
Goede wandelschoenen of hoge waterdichte schoenen ( vermijd laarzen !)
Waterpantoffels of een paar versleten turnpantoffels ( kajak)
Gewone pantoffels waarvan de zool bestand is tegen vocht
Sportieve kledij voor 5 dagen: lange broeken, jogging, truien, …
Warme trui
Voldoende kousen of sokken
Voldoende ondergoed
Regenkledij en jas
Muts, sjaal, handschoenen
Zakdoeken!
Toiletzak, handdoeken, washandjes, vloeibare zeep, shampoo, kam of borstel,
deodorant, tandenborstel, tandpasta en bekertje
Degelijke zaklamp met naam erop!
Lippenbalsem
Heuptasje of klein rugzakje ( voor uitstappen)
Fluohesje !
Linnenzak voor vuil linnen !!!!
Geldbeugel met adres – zakgeld maximum 15 euro (in muntstukken)!
4 wasspelden
Een plastieken waterflesje van ½ of ¾ liter
Iedere leerling neemt een gezelschapsspel mee (spreek onderling af).
Verder neem je ook schrijfgerief mee.
Enveloppen reeds voorzien van adres en postzegel, briefpapier en
eventueel adressenlijst en postzegels voor zichtkaarten. Dit alles in plastiek
zakje met daarop naam, klas en nummer!!!!! De zichtkaarten worden na de
bosklas contant aan de juf of meester betaald.

2. Klein rugzakje (voor vieruurtje bij dagtochten)

-

-

Indien nodig medicijnen (voor het vertrek af te geven op
het secretariaat)

-

Een lippenbalsem (tegen pijnlijke lippen door de wind)

3. Tips….
* Wie wil mag een fototoestel meenemen, maar je draagt er wel zelf zorg voor !
* We zijn 5 dagen weg met een grote groep kinderen van je eigen leeftijd, we hebben
een grote speelzaal helemaal voor ons alleen. Het zou een beetje raar zijn om dan
allemaal ons eigen spelletje mee te nemen. Daarom spreken we af om vijf dagen
zonder gsm, gameboy, psp,… te overleven. Voor sommigen misschien een zware
opdracht.
*We proberen om dagelijks een bericht te sturen naar het ‘Blog bosklassen 6de’ van
de schoolwebsite (www.vrijelagereschoollede.be)
* Steek alles in één koffer of rugzak. Overdrijf niet, we zijn niet weg voor een
volledige maand.
* Vergeet niet om alles te naamtekenen. Elk jaar blijven er een aantal zaken achter
die van niemand zijn….
* Zakgeld mag, maar overdrijf niet ! Alles is inbegrepen in de kostprijs. Een beetje
geld voor een ‘souvenir’ kan eventueel. Wij denken dat 15 euro ruim voldoende is.

Durbuy verwacht ons….. Het programma zit goed vol, we zijn in
een mooie omgeving en gaan dingen meemaken die je
misschien nooit meer zal doen later.
Vergeet zeker je goed humeur niet…..

