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Betreft:  Openluchtklassen van 6 tot en met 10 mei 2019.  

 

Beste ouders, 
 

De bosklasperiode nadert met rasse schreden. Met deze brief willen wij nog enkele praktische 

afspraken maken. 

 

*Dit jaar zullen we voor de eerste keer verschillende activiteiten met de fiets doen. 

De fiets van de kinderen zal dus ook een onderdeeltje van de bagage zijn. 

Daarom willen wij u vragen om op zondag 5 mei 2019 de bagage en de fiets van uw kind naar onze 

logeerplaats te brengen (“Verloren bos”, Aardeken (parking), 9160 Lokeren).  
Dit kan tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bevestig ook het naamkaartje dat uw kind meekreeg aan de bagage en aan de fiets. 

 

                                    *Wij vertrekken op maandag 6 mei 2019 om 08.30 uur.  

                                      Alle leerlingen komen op het gewone uur naar school. 

                                      Pas na het belteken zullen we vertrekken.  

Enkele ouders zullen ons naar Lokeren brengen. Zie briefje vervoer bosklas. 

 

*In bijlage vindt u een lijst met de benodigdheden die de leerlingen moeten meenemen. 

*Mogen wij u vragen om alle spulletjes van uw kind te naamtekenen zodat achtergebleven 

kledingstukken en schoolgerei gemakkelijk terugbezorgd kunnen worden? 

 

*Wat het zakgeld betreft verzoeken wij u om 

enkel het bedrag mee te geven dat wij voorstellen.   

Wij stellen 3 euro per leerling voor om een kleinigheid 

tijdens het marktbezoek te kunnen kopen. 

Souvenirs kunnen niet aangekocht worden. Verder is alles in de prijs in begrepen.  

 Dit zakgeld wordt ten laatste op woensdag 24 april 2019 aan de klastitularis afgegeven. 

(graag gepast betalen) 

               



 

*De terugkeer verloopt als volgt:  

 De ouders worden op vrijdag 10 mei tussen 16.00 uur en 17.30 uur in Lokeren verwacht 

om hun kind, bagage en fiets te komen afhalen. 

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders die een extra kind / extra bagage / een extra fiets kunnen 

vervoeren.  

 

*Om traantjes te vermijden, willen wij u nadrukkelijk vragen  

om uw kind zeker een briefje te sturen.  

Post voor uw kind kan u deponeren in een speciale 

brievenbus die tot woensdagochtend 8 mei 2019 aan het 

bureau van de directeur zal staan.  

U kan ook een brief met de post versturen naar dit adres: 

Naam leerling 

VBS Oude Bareel 

Verloren Bos 

Nijverheidstraat 17 

9160 Lokeren 

 

*Bezoek is niet toegestaan, maar we zullen proberen om elke avond een kort verslag van de 

voorbije dag te publiceren op onze schoolwebsite : www.vbsoudebareel.be 

*De leerlingen zijn gedurende de hele week verzekerd door de schoolverzekering. 

*Voor verdere inlichtingen kun u steeds terecht bij de klastitularissen. Zij beantwoorden al uw 

vragen tussen 08.00u en 08.30u en na 15.30u. 

We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat deze openluchtklas een verrijkende en 

ontspannende belevenis wordt voor uw kind. 

Met vriendelijke groeten, 
 

de directeur en de klastitularissen 
 

 

 

 

  

http://www.vbsoudebareel.be/
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WAT NEMEN WIJ MEE OP OPENLUCHTKLAS? 
 

een kussen voor in de zithoek 

1 hoeslaken + dekbedovertrek + kussensloop (éénpersoonsbed)  

of 1 hoeslaken + slaapzak + kussensloop 

pyjama 

toiletgerief : handdoeken 

washandjes 

zeep 

tandpasta  - tandenborstel 

bekertje 

kam 

bij warm weer : zonnecrème 

 sokken of sportkousen : 5 paar 

reserve ondergoed: hemdjes en broekjes  

(voldoende meegeven a.u.b.) 

warme trui, 2 lichte truien, 4 hemden of T-shirts  

(of trainingspak)  

ongeveer 3 lange broeken en 2 korte broeken 

zwemgerief in een aparte zwemzak 

zakdoeken 

huispantoffels en sportschoenen 

linnenzak voor vuil linnen - liefst geen plastiekzak  

 extra kussensloop kan daarvoor dienen 

gezelschapsspel – leesboeken (strip mag) 

medicijnen (met vermelding van dosis en tijdstip)  

 af te geven bij vertrek aan de leerkracht 

wandelschoenen of schoenen die goed tegen modder kunnen 

fluo vestje en helm!!! 

ENKELE NUTTIGE TIPS:  

 Gelieve de kledingstukken te naamtekenen. 

 Maak een inventaris op en kleef deze in de koffer of reiszak.  

 Overloop de inhoud van de koffer of reiszak met je kind.  

 Nieuwe kledij raakt sneller zoek bv. nieuw ondergoed, nieuwe kousen, … 

 STERK AAN TE BEVELEN: regenjas en zonnepet!!!!!! 

 

    

 

 

 

 



MEDISCHE FICHE 
    

    

 

I. PERSOONLIJKE INFO 

    

1. Kind:    Neemt uw kind momenteel medicatie ? 

Geboortedatum:  …………………………………………………………… Naam geneesmiddel: ………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………   Helpt tegen: ………………………………………… 

  ……………………………………………………………   Dosis en tijdstip: ………………………………………… 

2. Ouder of contactpersoon: die tijdens het kamp 

steeds bereikbaar is (mag ook het 

telefoonnummer van het werk zijn). 

  7. Is uw kind allergisch of gevoelig voor 

bepaalde  dingen ? (Bv. Geneesmiddelen, 

voedingsstoffen, dieren …) 

Naam:    ……………………………………………………………      ………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM:  ……………………………………………………………        ………………………………………………………………………… 

3. Contactgegevens huisdokter   8. Lijdt uw kind aan astma, hooikoorts, epilepsie, 

huidaandoeningen, … 

Naam:  ……………………………………………………………        ………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………   ………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………        ………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM ……………………………………………………………        ………………………………………………………………………… 

4. Heeft uw kind problemen met bedplassen ? 9. Maakte uw kind volgende ziektes door: 

 O nee O  mazelen 

O  ja   O  rode hond 

Gelieve de nodige voorzorgen te nemen en af te spreken met de 

leerkracht. 
  O  bof 

O waterpokken 

5.                   O Ik eet vegetarisch   10. Werd uw kind ingeënt tegen tetanos ?  

O Ik eet halal    O  nee 

  II. MEDISCHE INFO  
  O ja 

6. Wordt uw kind momenteel behandeld   Jaar: …………………………………… 

 O nee 11. Andere nuttige inlichtingen betreffende 

O ja      uw kind (bv. snel vermoeid, slaapwandelen) 

 Waarvoor ? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Geef deze brief ten laatste op woensdag 24 april 2019 mee aan uw kind. Bedankt! 

 

NAAM ……………………………………………………… 

VOORNAAM …………………………………….. 

KLAS ………………………………………………………… 

KLEEF HIER EEN 
KLEVERTJE VAN UW 

ZIEKENFONDS 


