Gesubsidieerde Vrije Basisschool

DE TANDEM

St.-Benedictusstraat 14A, 2640 Mortsel
Van Dijckstraat 5 , 2640 Mortsel
Tel.: 03/440.51.19
directie@detandem.net
www.detandem.net

Infoblad bosklassen
dinsdag, 24 april 2018
Beste ouders,
Hieronder vindt u in een notendop alle noodzakelijke informatie die nog dient
uitgewisseld te worden opdat onze bosklasweek onder de meest gunstige
omstandigheden van start zou kunnen gaan.
Hebt u na het doornemen van dit informatieblad toch nog vragen, aarzel dan niet ze ons
te stellen.
Wij rekenen alvast op een geslaagde week!
Met vriendelijke groeten.
Juffen Sofie, Nathalie, Linda, Karine en meester Marc



Vertrek
Op maandag14 mei komen de kinderen gewoon om 08.30 u. naar school, maar ...
met hun valies of sportzak (zie verder)!
Als al onze spullen in de autobussen zijn geladen en iedereen nog stevig gezoend
en flink gewuifd heeft, kunnen we vertrekken; waarschijnlijk rond 09.00 u.



Terugkeer
We mikken erop om vrijdag rond 15.00 u. terug te zijn.
Bij aankomst gaan alle kinderen samen met de leerkrachten naar de speelplaats.
We vragen u, ouders, de bagage uit de bussen te halen en eventueel al naar de
auto of naar de speelplaats te brengen.
Als even later iedereen, kinderen en ouders, weer op de speelplaats verzameld is,
houden we een gezamenlijke afsluiting.



Adres
Jeugdverblijfcentrum Heibrand
Wijngaardstraat 30
2390 Westmalle
tel.: 03 / 312 05 60
Het telefoonnummer wordt enkel gegeven als noodnummer.
Ouders telefoneren hun kinderen niet. Evenmin kunnen kinderen naar huis bellen.
Schrijven kan wel. Vermeld bij de adressering onder de naam van uw kind ook
"Basisschool De Tandem". Let erop dat uw brief tijdig toekomt.
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We logeren in kamers van 6 tot 16 personen. Op alle kamers zijn lavabo's.
Toiletten en douches op de gang.


Programma
U vindt een weekoverzicht, zoals gegeven op de infoavond, in bijlage.
In een afzonderlijk werkboek treffen de kinderen allerlei documentatie aan met
toepasselijke lees- en doebladen.



Bagage
In een klein, handig rugzakje:
-

een appel, een koek en twee drankjes voor de eerste dag.
Dit rugzakje komt in de loop van de week nog geregeld van pas
voor het opbergen van een vieruurtje bij uitstapjes, sport- of
speelmateriaal, een regenjasje, schrijfgerei, ...

In een valies, grote rugzak of sportzak:
(Uw kind moet zijn bagage zélf kunnen dragen!)
















voldoende sportieve (speel)kledij voor alle weersomstandigheden:
korte en lange broeken, T-shirts, sweaters, ...
De kinderen moeten hun kledij dagelijks behoorlijk kunnen verversen!
voldoende ondergoed en kousen, met reserve
jas en/of warme trui
draagbaar regenjasje ("KW")
linnen zak om vuile kleren in te stoppen
schoeisel: stevige sportschoenen, regenlaarzen, pantoffels voor binnen
zwempak en handdoek
pyjama (en eventueel knuffeldier) en beddengoed (verplicht!):
- ofwel: een kussensloop en twee lakens
- ofwel: een kussensloop, een onderlaken en een slaapzak
- indien nodig een matrasbeschermer!
zakdoeken
wasgerei: washandje, handdoek, zeep in zeepbakje, tandenborstel,
tandpasta, bekertje, kam, eventueel shampoo, ...
zaklamp
pennenzak met balpen, potlood, enkele kleurtjes en stiften
(hoofdkleuren), schaar, Pritt
een leesboek en/of enkele strips en een gezelschapsspel
een vel briefpapier en een vooraf geadresseerde en gefrankeerde
envelop
Géén snoep meebrengen. Zakgeld is overbodig. GSM, computerspelletjes of i.d. zijn verboden.
Zorg ervoor dat in alle spulletjes de naam van het kind staat.
Pak de bagage samen met uw kind in zodat het goed weet wat het bij
heeft en waar het alles kan vinden!



Gezondheid
Het formulier "Medische inlichtingen" dient u, volledig ingevuld, zo snel mogelijk
terug te bezorgen, alstublieft.
Wij hebben bijzondere aandacht voor kinderen die
- lijden aan ziekten of allergieën en daarvoor eventueel medicatie
nemen;
- bedwateren;
- emotionele problemen hebben;
- een bijzonder dieet moeten volgen (vegetarisch, halal, …)
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Erg graag zouden wij daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht, zowel via het
medische inlichtingenblad als mondeling. Wij zullen trachten hen in alle discretie
zo goed mogelijk op te vangen. Uw goede raad is daarbij meer dan welkom!
Te nemen medicijnen moeten aan de leerkracht worden afgegeven - met
"handleiding", a.u.b.


Prijs
Deze volledige week openluchtklas in vol pension en met alle verplaatsingen en
uitstappen inbegrepen komt op € 150,00 per kind. Het bedrag werd reeds deels
geïnd via de schoolrekening.
Uw ziekenfonds betaalt een deel van dit bedrag terug. Vraag er naar!



Website
In de mate van het mogelijke zullen we trachten elke avond een fotoverslag van
de voorbije bosklasdag op het web te plaatsen.
Surf daarvoor naar de schoolsite: www.detandem.net.
(24-04-18. Bijlage: inpakhulp.)

Wij gaan voor de totale natuurbeleving!
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