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Gent, 25.05.2021
Infobrief openluchtklas Sankt-Vith.
Periode:
Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 juni verblijven we in de jeugdherberg Ardennen-Eifel te
Sankt-Vith.
Prijs:
De prijs werd vastgelegd op 231 euro en omvat alle kosten (busvervoer, verblijf, activiteiten,
toegangstickets, tussendoortjes, (didactisch) materiaal). Dit bedrag wordt aangerekend op de
schoolfactuur van de maand mei.
Vertrek:
We verzamelen op maandag 21 juni 2021 voor 8.25 uur via het grijze hekken van de school in
de Beelbroekstraat (schoolpoort open vanaf 8.10 uur). De valiezen worden door de leerlingen
netjes naast elkaar en langs de kant geplaatst tussen de grijze poort en de fietsenstalling. De
ouders die hun kind willen uitzwaaien, blijven op het voetpad voor school wachten. Om 8.30 uur
spreken we de groep toe en daarna vertrekken we met de bus.
Gelieve geen auto's te parkeren voor onze school, deze parkeerstrook is voorbehouden voor het
laden van de bus!
Aankomst:
Onze aankomst in Sankt-Vith is voorzien rond 12 uur. Via de mailgroep van de klas zullen jullie op
de hoogte gebracht worden van onze aankomst.
Handbagage voor op de bus:
Voorzie een lunchpakket voor het middagmaal en een tussendoortje voor onze tussenstop. Stop
dit in een rugzak. Op de bus drinken we enkel water uit een drinkbus. In deze handbagage voor op
de bus mogen ook een klein gezelschapsspel, een boek of enkele strips.
Reisverslag:
Wil je op de hoogte blijven van ons verblijf? Neem dan een kijkje op onze schoolwebsite - afdeling
Oude Bareel. Adres: www.vbsoudebareel.be Wij proberen elke avond een fotoverslag op onze
klasblogs (6A en 6B) te plaatsen.

Koffer:
Voorzie 1 reistas of 1 koffer (laadruimtes in de bus zijn beperkt!). Overloop met je kind de lijst
waarop vermeld staat wat er in de bagage moet. Naamteken duidelijk je bagage.
Naamtekenen:
Gelieve de kleding van jouw kind te naamtekenen of één of ander herkenningsteken aan te
brengen (ook op de meegegeven medicijnen). Zo kunnen we kledingsstukken gemakkelijk
terugbezorgen aan de juiste eigenaar!
Gelieve ook de reiskoffer van een label te voorzien.
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Geef je kind GEEN zakgeld en snoepgoed mee. Wij voorzien af en toe een ‘zoet’
tussendoortje.
Ook het gebruik van een gsm-toestel en elektronische spelletjes wordt niet toegestaan. Wij
gaan voluit voor sociale relaties en plezier in de échte wereld
Fototoestel mag mee (op eigen risico).
Medische vragenlijst:
Gelieve de medische vragenlijst in bijlage in te vullen en aan de klasleerkracht terug te geven ten
laatste één week voor vertrek (maandag 14 juni).
Identiteitskaart:
Wordt door ons samen met de medische vragenlijst in bewaring gehouden. Kinderen van 12 jaar
of ouder geven hun identiteitskaart af aan de klasleerkracht, bij voorkeur voor of op vrijdag 18 juni.
Medicijnen:
Gelieve de medicijnen genaamtekend (in een zakje) af te geven bij het vertrek aan de
klasleerkracht, samen met bijgevoegd invulbriefje. Zo weten wij welke medicijnen op welk moment
en in welke dosering uw kind moet innemen.
Terug:
We voorzien onze aankomst op school op vrijdagnamiddag 25 juni, vermoedelijk tussen 16.30 –
17.00 uur. We laten op de facebookpagina van de school het (vermoedelijke) aankomstuur weten
van zodra we drukte van de Brusselse ring gepasseerd zijn.
Telefoon:
Ons telefoonnummer is maar bij uiterste hoogdringendheid te bekomen op het secretariaat van
de school (09/2292507) of op het gsm-nummer 0468/410988 van directeur Katleen.

Met bijkomende vragen of inlichtingen kan je steeds terecht bij de klasleerkracht via het
gekende mailadres:
greta.steyaert@sintjv.be
david.de.baets@sintjv.be
Met vriendelijke groeten,
Jullie begeleidingsploeg:
Meester David, juf Greet, juf Renske, juf Nancy, Caroline Van Overmeire
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