Beste ouders en leerlingen
Nog even en het is het zover! We vertrekken op boerderijklassen naar de Spermaliehoeve in
Middelkerke. We verblijven er drie dagen. Dit betekent dat we twee keer blijven slapen.
Deze brief om even alles op een rijtje te zetten.
PLANNING
Maandag 21 oktober
08.25 uur
Verzamelen
Jullie mogen bij aankomst aan school de bagage in de turnzaal plaatsen.
09.00 uur
Vertrek naar de boerderij met de bus
10.00 uur
Aankomst op de boerderij, kamers verdelen en uitpakken, koek of fruit
12.00 uur
Warm middagmaal
13.00 uur
Sport en spel
14.00 uur
3 activiteiten in doorschuifsysteem
• rondleiding boerderij + kennismaking met de dieren
• kennismaken met akkerbouw
• zwaluwworkshop
16.00 uur
vieruurtje
16.30 uur
Bezoek melkveeboerderij
18.00 uur
Broodmaaltijd met verse warme chocolademelk
18.30 uur
Avondactiviteit
19.00 uur
Naar bed
Dinsdag 22 oktober
07.30 uur
Opstaan
08.00 uur
Ontbijt
09.00 uur
3 activiteiten in doorschuifsysteem
• boerderijwerk
• ponyrijden
• boerenspelen
12.00 uur
Warme maaltijd
13.00 uur
3 activiteiten in doorschuifsysteem
• koken
• knutselen
• volksdans
16.00 uur
Vieruurtje
16.30 uur
Gezelschapspelletjes en douchen
18.00 uur
Broodmaaltijd
18.30 uur
Film
20.00 uur
Naar bed
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Woensdag 23 oktober
07.30 uur
Opstaan
08.00 uur
Ontbijt
08.30 uur
Opruimen en inpakken
10.30 uur
Vertrek ‘t Kakelende kippenmuseum in Keiem
11.00 uur
Uitleg rond de kip en het ei
12.00 uur
Lunch (van de boerderij)
12.30 uur
Spelen en ontdekken in het museum
14.00 uur
Vertrek naar school
15.15 uur
Aankomst op school
WAT NEEM JE ZEKER MEE?
-

Tienuurtje voor de eerste dag (mag een koek zijn)
matrasovertrek
slaapzak + kussensloop
pyjama
toiletzak en benodigdheden (er is mogelijkheid tot douchen)
schoenen (laarzen, pantoffels voor binnen, stapschoenen)
knuffelbeertje
regenjas met kap
voldoende warme kledij
een gezelschapsspelletje
kids-ID

KOSTENPLAATJE
De uitstap zal 110 euro kosten. We willen dit bedrag voor jullie graag verlagen dus organiseren we
een spaghettiavond op vrijdag 27 september. Maak reclame bij vrienden en familie! 😊
Omwille van het opvoedend aspect van zo’n reis, houden we eraan dat álle leerlingen kunnen
meegaan.
AFSPRAKEN en REGELS
Het is vanzelfsprekend dat de leerlingen zich op deze meerdaagse uitstap ook aan de
schoolafspraken dienen te houden en dat ongepast gedrag bestraft wordt.
EXTRA
Mochten jullie ons om een of andere reden moeten contacteren, dan gebeurt dit best via de school
(tel. 056/24.96.61).
Graag hadden we dat iedereen zijn/haar Kids-ID meebracht op boerderijklassen. Deze mogen op
maandagmorgen afgegeven worden aan de juffen en op woensdagmiddag terug afgehaald worden.
BLOG
U kan onze uitstap volgen op een blog. Wij posten geregeld foto’s zodat u jullie oogappeltjes niet al
te veel moeten missen.
https://boerderijklassenolvv.wordpress.com/
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TOESTEMMINGSSTROOKJE
Gelieve dit strookje aan de leerkracht te bezorgen tegen maandag 16 september 2019.
Is er een reden waarom u twijfelt om uw kind mee te sturen op boerderijklassen, ga hierover
gerust in gesprek met de klasleerkracht.

Ik, ______________________________________, ouder van ______________________________ uit
klas L2A / L2B * bevestigt hierbij dat mij zoon/dochter

O mag deelnemen aan de boerderijklassen.
O niet mag deelnemen aan de boerderijklassen. Uw zoon/dochter is dan aanwezig op school en
sluit met een werkbundel aan in een andere klas.

Klevertje van de mutualiteit:

Datum:

Handtekening:
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MEDISCHE FICHE
Gelieve deze fiche ingevuld aan de leerkracht te bezorgen tegen maandag 16 september 2019.
Wens t us de l eer kra cht hier over m onder l i ngt e s pr eken,m aak voro vert r ekop boer der i j klas s enene af s pr aakm et de kl asl eer kra cht .

Wilt u in gesprek gaan met de klasleerkracht over deze fiche, maak voor de boerdijklassen
een afspraak met de leerkracht van uw kind.

Voornaam:

____________________________________

Familienaam:

____________________________________

Geboortedatum:

____________________________________

Adres:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Telefoon:

____________________________________

GSM 1:

________________________

GSM 2:

_______________________

Indien u afwezig bent tijdens deze driedaagse, gelieve dan een adres en telefoon op te geven waar u
of uw familie bereikbaar is:
__________________________________________________________________________________
Naam van familielid of kennis: _________________________________________________________

Naam en telefoonnummer huisarts:

__________________________________________________
__________________________________________________
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Zijn er specifieke medische gegevens te melden?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zijn er zaken die uw kind niet mag eten (allergie, religie, vegetarisch, …):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Neemt uw kind medicatie?

0 ja

0 neen

Indien ja,
Wat?

___________________________________________________________________________

Dosering?

_____________________________________________________________________

Andere?

_____________________________________________________________________

Werd uw kind gevaccineerd tegen de klem (tetanus)? 0 ja
Datum van inenting tegen de klem:

0 neen

____________________________________

Dit wil ik nog even kwijt:

handtekening:

datum:
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