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Voorzie kledij
die vuil mag
worden!

Woordje van de directeur
Beste ouders,
Binnenkort vertrekken de leerlingen van de derde graad op openluchtklas naar Durbuy. Openluchtklassen kunnen worden samengevat als klassen buiten de muren van de school. De leerkrachten trekken er met hun kinderen een week op uit, weg van de vertrouwde omgeving.
Door de vele leerwandelingen kan de dag niet worden opgedeeld volgens het gekende uurrooster. De klassieke
schooldagen verdwijnen. Dat betekent echter niet dat er niet wordt geleerd.
De combinatie van bewegingsopvoeding, openluchtleven, natuurverkenning, cultuur en recreatie maakt het
voor hen enorm boeiend. Inzichten en vaardigheden worden verworven vanuit concrete ervaringen en activiteiten. Ook bieden ze heel wat kansen tot relationele vorming. Er zijn immers heel wat momenten die je tijdens
een klasdag niet samen beleeft: het opstaan, het slapengaan, het samen eten, …
De leerkracht speelt graag in op deze momenten die niet in het gewone schoolleven voorkomen. Op openluchtklas leren leerkracht en leerling elkaar dan ook op een heel andere manier kennen. Kinderen worden een
stuk zelfstandiger en leren samenwerken en rekening houden met elkaar.
Een openluchtklas begint op school. Een dergelijk avontuur wordt zorgvuldig gepland. Het project beperkt zich
immers niet tot die vier dagen. Zowel op praktisch als inhoudelijk vlak is er heel wat voorbereiding nodig.
Ik wil tenslotte aan de kinderen en leerkrachten een prachtige periode toewensen met veel onvergetelijke
mooie momenten.
Kristof Vancaudenberg
Directeur

Begeleiding
De openluchtklas wordt begeleid door:



Juf Emilie



M. Hans



Juf Vanessa



M. Kris



M. Marc

•

Juf. Nathalie (beleidsondersteuner)

•

De sportmonitoren van LPM

Vertrek/aankomst
De leerlingen worden verwacht op maandag 18 maart
2019 om 8 uur aan de Sporthal.
De leerlingen zullen terug aankomen op vrijdag 22 maart
2019 tussen 15.30u. en 16.00u. aan de Sporthal.
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“Op stap in het

Wat moet ik meenemen?


Identiteitskaart en SIS-kaart



Huispantoffels



Regenkledij



Een zak voor vuil linnen



Lange broek(en)



T-shirts



Sportkledij die vuil mag worden



Sjaal, muts en handschoenen



Sportschoenen voor buiten





Stevige stapschoenen

Slaapzak, kussensloop en hoeslaken



Laarzen





Briefpapier/omslagen/postzegels (adres
reeds vermelden)

Ondergoed





Boek/stripverhaal

Slaapkledij





Gezelschapsspel

Toiletgerief





Zaklamp

Sokken



Zakgeld 20 euro



Zonnecrème

Wat neem ik niet mee?

kleinste stadje van



Nintendo.psp

de wereld”

•

GSM of smarthphone—ook niet om foto’s mee te nemen.



Zakmes

•

Geen duur fototoestel

•

MP3-speler

•

I-pod – I-pad

Bezoek en telefoneren
Elk kind ontvangt graag wat nieuws van het thuisfront. Je kan een briefje sturen naar:
LPM
GBS Hoegaarden + naam kind
Rue Comte d’Ursel 51
6940 Durbuy
U kan het reilen en zeilen op onze openluchtklas mee volgen op
www.gbshoegaarden.eu. Dagelijks verschijnt er een verslag en foto’s over de
activiteiten.
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Enkele afspraken


Merk de kledij van je kind. Iedere keer komen wij opnieuw met dingen thuis die van niemand blijken te
zijn.



Bind geen zakken aan elkaar. Dit bemoeilijkt het laden van de bus.



Kinderen die medicijnen moeten nemen, geven deze af aan de leerkracht op maandagmorgen samen
met een medisch attest van de dokter. Wij zorgen ervoor dat je kind zijn medicijnen op tijd krijgt.



Geef je identiteitskaart af aan één van de leerkrachten. Je krijgt ze op vrijdag terug.



In bijlage vind je een lege medische fiche. Bezorg ze ingevuld terug aan de leerkracht een week voor
aanvang van de openluchtklassen. Alle informatie is strikt vertrouwelijk. Na de openluchtklassen wordt
de fiche vernietigd.

Verzekering en terugbetalingen.
De kinderen zijn gedurende de ganse periode van hun
verblijf gedekt door de schoolverzekering.
Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen
zijn weliswaar niet verzekerd door de schoolverzekering. Laat waardevolle spullen dan ook thuis.

Sporten in Durbuy
Tijdens onze openluchtklas te Durbuy verblijven we in de
gebouwen van LPM. Deze organisatie is gespecialiseerd in
avontuurlijke sporten.
De monitoren van LPM laten ons tijdens ons verblijf kennis maken met drie avontuurlijke sporten.
Zorg er dan ook voor dat je de nodige kledij bij je hebt en
zorg voor wat reservekledij. Een ongelukje is snel gebeurd.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van
de verblijfskosten voor openluchtklassen terug. Om deze terugbetaling te bekomen vraag
je een formulier aan bij je ziekenfonds. De
formulieren worden binnengebracht op het
secretariaat waar de nodige gegevens worden
ingevuld. Na de openluchtklas krijgt je kind
het ingevulde document terug mee naar huis.
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Wat staat er op ons programma?
Maandag 18 maart 2019
We vertrekken stipt om half negen aan de Sporthal. Hopelijk is iedereen goed uitgeslapen
want er wacht ons een zware week met heel veel studeren afgewisseld met sport en ontspanning.
In de voormiddag worden we in Remouchamps verwacht.
We gaan de lokale grotten verkennen en daarna rijden we door naar onze verblijfplaats in Durbuy,
waar ons een weekje avontuur te wachten staat.
Na een heerlijk middagmaal staat er een geschiedeniswandeling op het menu. Durbuy bestaat uit 12 dorpen
en heeft een heel rijk verleden.
Er is de prehistorie met zijn grotten, er zijn overblijfselen van de Romeinse bezetter,
er zijn Frankische graven en feodale bouwwerken uit de middeleeuwen
en tenslotte zijn er nog de prachtige boerderijen die dateren uit de 18de eeuw.
We bezoeken ook het oude stadsgedeelte waar we van nabij kennis maken met ons kleinste stadje in België.
Geografisch gezien ligt Durbuy op de grens van drie geologische regio's:
de Condroz, de Famenne en de Ardennen.
Kortom; genoeg leerstof om de eerste dag mee te vullen.
Na het avondmaal gaan we ons installeren in de kamers en schrijven we kaartjes naar het thuisfront.

Dinsdag 19 maart 2019
Goed uitgerust staan we vroeg klaar voor een stevig ontbijt.
Het zal nodig zijn want het wordt een drukke dag. In de voormiddag bezoeken we Wéris met gids.
In Wéris zijn er een aantal menhirs en dolmen. Ze dateren van in de oudheid en zijn bij ons bekend door Asterix en Obelix.
Na het middagmaal staat een van de hoogtepunten van deze openluchtklas op het programma.
We gaan onder begeleiding van de zeer ervaren monitoren het spectaculaire Challengepark ontdekken.
Het CHALLENGE PARK is een hoogteparcours van 100 touwbruggen en ziplines tussen houten palen van 18m hoog,
1000 obstakels en 5 ziplines verdeeld over 3 niveaus.
Na het avondeten is er tijd voor vrij spel.

Woensdag 20 maart 2019
Na een stevig ontbijt gaan we op zoek naar bevers. We maken onder leiding van een zeer ervaren gids de beverwandeling.
’s Middags keren we terug naar het home voor een lekker middagmaal. In de namiddag trekken we naar de steile rots.
Er wacht ons een stevige klimpartij en een gevaarlijke rappel.
Hopelijk overleven we dit avontuur want anders missen we het avondeten.
’ s Avonds doen we onze vuilste en oudste kleren aan om aan speleologie te doen. Dat wordt een echt topavontuur!

Donderdag 21 maart 2019
In de voormiddag stappen we nog een laatste keer naar Durbuy en proberen daar al wat we geleerd hebben te gebruiken
om een fotozoektocht tot een goed einde te brengen. Degene die willen en klaar zijn met de opdrachten,
kunnen nog iets kleins shoppen.
In de namiddag staat er nog een aardrijkskundige leerwandeling op het menu.
We gaan in groepjes met boekje en kompas op stap in de omgeving van Durbuy.
De verschillende groepjes vertrekken om de zoveel minuten en voeren onderweg ook een aantal opdrachten uit
die te maken hebben met natuur of ruimte.
De groepen proberen om zoveel mogelijk opdrachten tot een goed einde te brengen
met behulp van hetgeen ze vinden op hun pad.
Na de mooie wandeling gaan we ons voorbereiden op het afscheidsfeestje.
Wat deze avond precies inhoudt, verklappen we niet. We zeggen alleen dat het verrassend zal zijn en heel leuk.

Vrijdag 22 maart 2019
Vrijdag eindigen we de openluchtklas met een heuse roofvogelshow.
Het is echt indrukwekkend om die roofvogels van zo dichtbij aan het werk te zien.
Na 4 vermoeiende dagen zullen velen blij zijn dat ze in het weekend eens lang kunnen uitslapen!
Na het ontbijt hebben we nog even de tijd om alles in te pakken!
Hoe heeft mama dat in godsnaam allemaal in die valies gekregen?
Maar met een beetje hulp zijn we allen klaar om onze laatste wandeling aan te vatten en ons geld uit te geven.

