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KENNISMAKINGSDAGEN 2016 
 

 

Wanneer vertrekken we en komen we terug naar huis? 
 

Vertrek: donderdag 8 september 2016  Wij verwachten jullie op het normale uur, 
namelijk om 8.25 uur op school. De 
aanwezigheden worden opgenomen en de 
valiezen ingeladen. Om 9 uur vertrekken we 
samen met de fiets naar Waasmunster.  
 

Terugkomst: vrijdag 9 september 2016  We worden terug op school verwacht rond 
15.25 uur. 

 

Ons verblijfadres  

 
Heidepark 
Ommegangsdreef 63 
9250 Waasmunster 
Tel: 052 46 00 73 

 

Wat vergeet ik zeker niet mee te nemen?  

 

 Fluohesje voor tijdens de fietstocht, een fietshelm wordt aangeraden 

 Eigen lunchpakket voor donderdagmiddag  

 Een schrijfplankje en schrijfgerei 

 ID-kaart 

 Sportieve kledij die vuil mag worden (een dikke trui, t-shirten, kousen)  

 Gemakkelijke, stevige schoenen  

 Ondergoed 

 (Regen)jas 

 Handdoeken en een washandje  

 Pyjama  

 Toiletzak (tandenborstel, shampoo, tandpasta, zeep, ev. maandverband)  

 Eigen onder- en bovenlakens en kussensloop, zowel bij gebruik van de dekens van het 

verblijf als bij gebruik van een eigen slaapzak 

 De leerkrachten zullen zelf foto’s nemen. Je mag je fototoestel meenemen, maar je 

bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

 
 

Goede afspraken maken goede vrienden 
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Het is een schoolweek; dit betekent dat het schoolreglement geldt. Alle afspraken blijven ook 

op verplaatsing geldig. Daarnaast zijn er de volgende extra afspraken: 

 

- Hou je steeds stipt aan het dagschema; kom op tijd voor de activiteiten. Het is immers 

vervelend als een groep mensen op jou dient te wachten.  

- Het is voor je veiligheid nodig om steeds je identiteitskaart bij te hebben.  

- Er wordt altijd een correcte en respectvolle houding verwacht tegenover begeleiders, 

medeleerlingen en buitenstaanders (gidsen, personeel in het jeugdverblijfcentrum, 

passanten op straat …)  

- Het leerkrachtenteam verwacht dat je de nachtrust van iedereen (leerkrachten, 

leerlingen en anderen) respecteert.  

- Uit respect voor elkaar zijn er gescheiden wasplaatsen voor jongens en meisjes: je 

respecteert elkaars privacy. 

- Je mag je gsm meenemen op de tweedaagse, maar je gebruikt hem niet tijdens de 

activiteiten. We raden je echter aan om je kostbare spullen thuis te laten, deze zijn niet 

verzekerd! 

- Als je je onttrekt aan het toezicht van de leerkrachten, zowel overdag als ’s nachts, en 

je je niet op de afgesproken plaatsen bevindt, val je buiten de verantwoordelijkheid van 

de school en van de schoolverzekering. 

 

We zijn in geval van nood direct bereikbaar… 
 
Sara Baert: 0479 50 97 85 
Leerlingbegeleidster  
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