Zottegem, 31 maart 2017.

Beste ouders,

Onze leerlingen beginnen steeds meer en meer uit te kijken naar de bosklassen.
Daarom willen wij u meer inlichtingen verschaffen.
We verblijven in Gîte d’étape “Entre Pierres et Rivières”, Rue du Gîte d’étape 10, 5580 Hansur-Lesse. Faxnummer: 084-37-70-35. Telefoneren met de leerkracht kan enkel bij uiterste
hoogdringendheid (tel. 084/37 74 41).
Alle leerlingen verzamelen hun reistas(sen) onder het afdak aan de vernieuwde turnzaal; dit
op de daartoe voorziene plaatsen (per klas). De reisbus vertrekt om 9uur stipt!
De busreis langs Brussel en E411 is +/-180 km en duurt ongeveer 2uur.
Onderweg zullen we even halt houden. Dan kunnen we eventueel fruit of een koekje eten.
Neem dus liefst iets mee in een klein tasje. (Op de bus wordt NIET gegeten!)
Hou altijd een beetje zakgeld bij om eventueel naar het toilet te gaan.
Het middagmaal op maandag is in de prijs inbegrepen.
Via deze brief willen we u en uw kind ook helpen bij het maken van de reistas.
Laat je kind helpen bij het vullen van de reistas zodat hij/zij weet waar alles zit en wat hij/zij
bij zich heeft.
Neem deze lijst mee en noteer op dit lijstje precies hoeveel stuks je van alles meeneemt.
Kleur de eerste rij bolletjes voor je vertrek en de tweede rij bij het inpakken voor de
terugkeer. Vergeet deze lijst niet in je bagage te stoppen.
In onze reistas(sen): (liefst geen zware reiskoffers, voorzien van naamkaartje aan de
buitenzijde)
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douchegel + shampoo, kam, tandpasta, tandenborstel en beker
4 handdoeken en 4 washandjes
5 paar kousen, 1 pyjama, ondergoed (5 broekjes en 5 hemdjes)
verschillende t-shirts + broeken/rokken
binnenhuispantoffels
Linnen zakje voor het gebruikte ondergoed
Regenjas, een paar stevige wandelschoenen, warme trui(en)
laarzen voor de grottenonderzoekers + extra plunje dat bemodderd mag
worden in een apart plastic zakje.
1 laken + 1 onderlaken + kussensloop OF 1 slaapzak + onderlaken +
1 kussensloop
Een flesje of drinkbusje; enkele plastic zakjes (winkeltasjes)
Een rugzakje om bij te houden op de bus en bij de uitstappen
(geldbeugel + zakgeld (+/- €15) Dranken en vieruurtjes zijn inbegrepen
in de maaltijden
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Eventueel een gordeltasje (voorzien van naam)
Schrijfgerief + pennenzak
Leesboek, kaartspel, gezelschapsspel (naamtekenen a.u.b.)
Briefomslagen, voorzien van postzegel en adres (voor het versturen van
postkaarten)
Eventueel jouw medicijnen (leerkracht wordt hiervan verwittigd via de
ingevulde fiche)
Identiteitskaart om af te geven aan de leerkracht
Een weinig fruit kan best (vb. appel), beperk a.u.b. het suikergoed. Het
vieruurtje bestaat steeds uit een drankje en een koek.

NIET MEENEMEN:
Géén dure voorwerpen, juwelen, radio, zaklamp (nachtlampjes zijn op de gang voorzien),
zakmes, elektronische spelletjes (MP3, MP4, i-Pod…), GSM.
Leerlingen die toch in het bezit zijn van bovenstaande voorwerpen, geven deze in bewaring
bij de klasleerkracht tot het einde van de week.
Een fototoestel mag, maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn materiaal.
Elke avond kunt u genieten van de voorbije activiteiten tijdens onze bosklas. Bent u
nieuwsgierig… surf dan naar de website www.graafvanegmontopgwp.weebly.com.
En… we komen ook terug! Op vrijdagnamiddag voorzien wij onze aankomst om +/- 15u.
Het wordt beslist een prachtweek!
Mocht u eventueel nog vragen hebben, … graag hoor!
Directie en de leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar.

