INFOBROCHURE
OOSTDUINKERKE
GBS Hoegaarden

Vierde leerjaar

OPENLUCHTKLAS 23 - 26 APRIL 2019

Voorwoord
Beste ouders en leerlingen,

We willen ook nog even de ouders bedanken
voor het vertrouwen in ons project. Voor ons is
het plezierig te weten dat zo velen achter ons
staan. We zijn er zekere van dat we er voor
uw kind een pracht van een week zullen van
maken!

Het is bijna zover! De dagen tellen langzaam maar
zeker af. Nog een beetje geduld en we vertrekken
naar de Hoge Duin te Oostduinkerke.
De verwachtingen van de kinderen liggen heel hoog
en het enthousiasme is enorm groot. Het wordt een
avontuur om nooit te vergeten. De begeleiders en
directie hebben alvast hun beste beentje voorgezet
om de nodige voorbereidingen te treffen. Het
programma is heel boeiend en afwisselend. Alle
ingrediënten om er een geslaagde en leerrijke week
van te maken zijn aanwezig. Ook voor de nodige
ontspanning is gezorgd. In dit boekje vind je alle
informatie over onze openluchtklas die je vooraf
moet weten.
Ook de afspraken over wat je moet meenemen, waar
en wanneer je op school moet zijn, … kortom een
hoop gegevens die je zeker moet lezen. Lees alles
heel aandachtig zodat je niets vergeet.

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Via onze schoolwebsite kunt u ons elke dag volgen.
Verder in dit boekje lees je er meer over.

Begeleiding
•

Juf Bieke

•

Juf Kathleen

•

Juf Erika (hele week)

•

Directeur (hele week)
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Vertrek en aankomst
De kinderen vertrekken dinsdag 23 april 2019 om 08.00 uur stipt op de parking
van de sporthal van Hoegaarden.
Om het vertrek te vergemakkelijken vragen we om tijdig afscheid te nemen van
uw kind.
Aan de kinderen wordt gevraagd om niet te eten of drinken op de bus. Er moet
wel een lunchpakket meegenomen worden voor de picknick te Blankenberge.
Aangezien we ook aan het milieu denken vragen we om het lunchpakket mee
te geven in een brooddoos. Deze kunnen we de rest van de week ook
hergebruiken.
We vragen aan de ouders om hun wagen te parkeren op de parking vooraan van de
sporthal zodat het laden en het instappen vlot kan verlopen en de veiligheid van de
kinderen gegarandeerd kan worden.
De leerlingen zullen op vrijdag 26 april 2019 terug aankomen op de parking van
de sporthal van Hoegaarden en dit tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Bagage
De bus wordt geladen vanaf 07.30 uur. De koffers / sportzakken mogen aan de
directeur of juf Erika gegeven worden.
Zorg ervoor dat de bagage voorzien is van de naam en klas van je kind.
Contact via:
De Hoge Duin
Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke

Gelieve geen zakken aan mekaar te binden, dit bemoeilijkt alleen maar het laden
van de bus!

Verblijfplaats / contact
De ‘Hoge Duin’ is een prachtig gebouw, gelegen tussen de duinen op 300 meter
wandelafstand van het strand van Nieuwpoort, een badstad waar wel altijd iets te
beleven valt.
We kunnen er gebruik maken van de polyvalente zalen, ruime sportterreinen en
ravotten in de grote zandbak met speeltoestellen en de aanpalende duinen.
Het is altijd leuk om post te ontvangen als je een tijdje weg bent van thuis, vooral
als dit de eerste keer is. We vragen wel aan de ouders om geen telefonisch contact op te nemen, dit om eventuele heimweetraantjes te vermijden. Als er toch
iets dringend moet gemeld worden, kan dit altijd via de directie of de beleidsondersteuner. Alles wordt dan onmiddellijk doorgeseind en eventuele regelingen
kunnen dan getroffen worden.
Ons tijdelijk verblijf:

De Hoge Duin
t.a.v. (naam van uw kind en school)
Kinderlaan 45 — 8670 Oostduinkerke

Het reilen en zeilen op de openluchtklas kan u mee volgen op
www.gbshoegaarden.eu
Je kan kaartjes of brieven opsturen naar het adres van de verblijfplaats. Het
versturen van e-mails of afgeven van brieven/ kaartjes aan de school is niet
mogelijk.

GBS HOEGAARDEN
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Medische fiche
Bij deze brochure krijg je ook een blanco medische fiche. Het is de bedoeling dat
je die zo correct en volledig mogelijk invult tegen eind april. In sommige gevallen is
het voor ons noodzakelijk dat wij op de hoogte worden gebracht van eventuele
gezondheidsproblemen of kleine kwaaltjes. Dit kan gaan van het nemen van
medicatie, typische allergieën, hooikoorts, … tot angstaanvallen ’s nachts . De
gegevens blijven natuurlijk strikt vertrouwelijk.
We vragen ook om de identiteitskaart van het kind dinsdagmorgen 23 april af te
geven aan de leerkracht. Indien uw kind medicijnen moet nemen, mag je deze,
samen met een medisch attest ook aan de begeleiders afgeven. Wij zorgen wel
dat ze die op de voorgeschreven tijdstippen nemen, want de ervaring leert dat kinderen dit wel eens durven (willen vergeten).
Voor de rest moeten de kinderen niets meenemen. Wij hebben de EHBO-koffer
altijd bij de hand.

Maaltijden
De kinderen krijgen elke dag minstens één warme maaltijd. Tevens wordt er elke
dag een kleine snack voorzien om 16.00 uur.
Indien uw kind vegetarisch of halal eet of een dieet dient te volgen,
vernamen we dit graag op voorhand zodat de keukenploeg hier rekening
mee kan houden.

Verzekering
De kinderen zijn de ganse periode van hun verblijf gedekt door de
schoolverzekering.
Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen zijn weliswaar niet
verzekerd door de schoolverzekering.

Terugbetalingen
De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de verblijfskosten
voor openluchtklassen terug. Om deze terugbetaling te bekomen
vraag je een formulier aan je ziekenfonds aan. De formulieren
worden binnengebracht op het secretariaat waar de nodig
gegevens ingevuld worden. Na de openluchtklas krijg je deze
formulieren terug via de klastitularis.

‘Vergeet
dinsdag je
identiteitskaart
niet af te geven
aan je
leerkracht’
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Wat nemen we mee?
Identiteitskaart
Picknick (in brooddoos!) voor de
eerste dag (in de rug- zak)
Makkelijke kledij voor elke dag
Regenkledij
Sportkledij die vuil mag worden
Sportschoenen voor buiten
Zwemgerief
Laarzen!!!
Huispantoffels
Toiletgerief
Een zak voor je vuile was

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Briefpapier—omslagen (adres reeds
vermelden)—postzegels
Een boek—stripverhaal
Gezelschapsspelletje
Een schepje en emmertje
Petje + zonnecréme (afhankelijk van
het weer
Zakgeld (max €20)

•
•
•
•
•
•

Wat nemen we niet mee?
GSM of smartphone (ook niet om
foto’s te nemen) of fototoestel
Zaklampen

•

•

Wat staat er op het programma?
Dinsdag 23 april 2019

Vrijdag 26 april 2019

•

Bezoek aan Sea Life Blankenberge

•

Inpakken en opruimen kamers

•

Picknick

•

Vrij spel in de duinen

•

Bezoek aan Sea Life (deel 2)

•

Briefje naar huis

Woensdag 24 april 2019

•

Op stap met het toeristisch treintje

•

Bezoek aan de Atlantikwall

•

Strandspel en bouwen van zandkastelen

Donderdag 25 april 2019

•

Nationaal Visserijmuseum :
netten breien

•

Bezoek aan de pier

•

Een tochtje met de go-cart

