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Beste ouder 
 
Betreft: Fietstocht ‘Met de klas de boer op’ 
 
Op vrijdag 22 april 2022 maken wij een klasuitstap naar twee boerderijen in de buurt. 
Via het project  'Met de klas de boer op’ krijgen de leerlingen de kans om het leven op de boerderij te 
proeven, te ruiken en te voelen. De landbouw(st)er leidt de leerlingen rond in hun eigen bedrijf.  
Zo’n boerderijbezoek opent tal van educatieve mogelijkheden: milieu, techniek, duurzame 
teeltmethoden, de levensloop van dier en plant, teveel om op te noemen…  
Daarbij maken ze ook kennis met tal van authentieke hoeveproducten. 
Het wordt gegarandeerd een onvergetelijke dag!  
 
Enkele praktische afspraken voor die dag: 
 

✓ We bezoeken de boerderijen die dag met de fiets: het is belangrijk dat de fiets 
volledig in orde is! De fiets mag ’s morgens op de speelplaneet geparkeerd 
worden. Als je de fiets eerder op school wil zetten, dan plaats je hem in de fietsenkelder.  
 

✓ De leerlingen zorgen die dag voor een lunchpakket, twee flesjes water, een koek en een stuk 
fruit. Dit wordt best in een rugzakje meegegeven, want dat moeten ze tijdens de tocht zelf 
bijhouden. Snoep laten we thuis! 
 

✓ Het is ook belangrijk om het weerbericht wat in de gaten te houden. Zowel  bij regenweer  
als bij erg zonnig weer zorgen de leerlingen best voor aangepaste kledij.  

 
✓ De kinderen dragen zeker hun fluohesje. 

 
✓ Wij vertrekken om 8.45 uur en zijn om 15.30 uur terug op school. We zijn dus iets later terug 

dan de normale schooluren. Als uw zoon of dochter uitzonderlijk alleen naar huis mag, 
gelieve een briefje mee te geven.  
 
 

 
We kijken alvast uit naar deze uitstap en hopen dat het ook voor jullie zoon of 
dochter een fijne ervaring wordt… 
 
 
 

 
 
Juf Emmy  
Juf Angelique  


