
        Houthalen, 7 oktober 2020 

 

Betreft: brief voor vertrek zeeklassen/ enkele praktische afspraken 

Beste ouder(s),  

Het is bijna zover. Op maandag 19 oktober vertrekt uw kind op zeeklassen. Toch 

zouden we graag nog een aantal afspraken met u overlopen. 

• We verwachten de leerlingen om 8u25 op school. De koffer (met label) 

wordt eerst ingeladen daarna gaan de leerlingen (zonder ouders) naar hun 

klas.  

• Deze bagagelabels geven we op vrijdag 9/10 mee aan uw kind. 

• Moet uw zoon/dochter medicijnen nemen? Voorzie deze van naam en 

dosering, stop ze in een plastic zakje en geef het ’s morgens, op de dag 

van vertrek, met uw kind mee naar binnen. 

• De leerlingen geven hun (kids-)ID af aan hun klastitularis. De leerlingen 

van 6C geven deze af aan juf Shantha. 

• De leerlingen nemen een rugzak mee op de bus. Daarin zit een koekendoos 

met koekje en een herbruikbaar flesje gevuld met water, een strip en/of 

een reisspelletje. U moet geen lunch voorzien, de leerlingen krijgen bij 

aankomst een zelfgekozen broodje van de broodjesservice. De 

boterhamdoos, snoep en frisdrank stoppen we in de koffer. 

• In de namiddag gaan we naar het strand. Zorg ervoor dat uw zoon/dochter 

warm gekleed is (in laagjes). Vergeet de sjaal, muts en handschoenen niet 

in de rugzak te stoppen. We kunnen niet aan de koffer bij aankomst. 

• Op de checklist zijn we vergeten te vermelden dat de kinderen best een 

oud T-shirt meenemen die ze over hun jas kunnen aandoen (bv. van papa of 

mama). Tijdens het duinenspel kan het namelijk zijn dat er met verf 

geknoeid wordt. Normaal is deze goed uitwasbaar, maar je weet maar 

nooit      .  

• We verblijven in De Peerdevisser, Duinparklaan 41, 8670 Oostduinkerke. 

• Houd het afscheid kort wanneer de kinderen op de bus stappen, o.w.v. 

praktische redenen blijven de ouders uit de bus. 

Met vriendelijke groeten, 

De juffen en de meester van het zesde leerjaar 

De directie 


