Openluchtklassen
Kemmel
2 tot 6 mei 2022

Ons adres :

De lork
’t Schooltje van Oppem
naam kind
Kattekerkhofstraat 2
8956 Kemmel

telefoonnummer

0477 413921 (gsm Marcel)
0494 906552(gsm Aafke)
(alleen in dringende gevallen !)
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Openluchtklassenklassen…
Een week samen optrekken…
Het is een belevenis anders dan het gewone schoolleven.
Het is een gebeurtenis die offers vraagt
van de ouders
van de leerkrachten.
Maar het helpt de kinderen zelfstandig te worden.
En dat is nu precies de rode draad doorheen heel ons Montessori-onderwijs.
Een weekje op eigen benen staan… het helpt mee een stukje zelfstandiger te
worden.
Bovendien in een prachtige en gezonde omgeving een weekje genieten van de
natuur en samen de natuur van dichtbij ontdekken.

Natuur, avontuur, sport…
Op de flank van de Kemmelberg, in het hartje van
het Westvlaamse Heuvelland, ligt het
jeugdvakantiecentrum “De Lork”.
Het domein van "DE LORK" is niet groot, slechts
1,50 ha, maar heeft toch heel wat speeltroeven
waaronder: een speelterrein, een speelbosje, een
kampvuurplaats, een vertelhoek, 3 terrassen,
avontuurlijke speeltuigen, een grasveldje, een
multifunctionele zaal met balsportfaciliteiten, een
klimwand, een springkasteel, 2 pingpongtafels.
In de onmiddellijke omgeving vind je de bossen van
de Kemmelberg, een fit-o-meter, een
voetbalpleintje, een speelbos, ...
Door de grote variatie aan mogelijkheden kan
iedereen er zijn gading vinden, genieten van de
natuur, beklimmen van de hellingen, op zoek gaan
nar het oorlogsverleden.
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VERTREK
De kinderen komen op maandag 2 mei naar school waar ze worden opgewacht door hun juf
of meester.
De kinderen komen verkleed in het thema “Cowboys en Indianen” naar school.
Ze worden op de speelplaats verwacht.
Af te geven aan de leerkracht :
- ID-kaart in een omslag met de naam er op
- Indien uw kind speciale zorgen of aandacht nodig heeft (medicatie, …) gelieve dit op voorhand aan
de leerkracht mee te delen. Voorzie medicatie duidelijk van naam, hoeveelheid en moment waarop het
genomen moet worden. Overhandig deze maandagmorgen voor het vertrek aan de leerkracht.

De valiezen worden op het grasveld aan de kerk (beneden aan de kerk waar het speeltuintje
is) geplaatst door de ouders.
De bussen zullen in de Oppemkerkstraat geparkeerd staan. In de Oppemkerkstraat geldt
parkeerverbod.
De knuffelweg is niet open!
Er kan geparkeerd worden in de Pastoriestraat, aan café het eiland of het bovenste gedeelte
van de Oppemkerkstraat en op de parking aan de bushalte in de K. Stercklaan.
Parkeer uw wagen veilig zodat het doorgaand verkeer niet wordt gehinderd. (Verwittig de
chauffeur die uw kinderen brengt indien je die dag de kinderen niet zelf brengt!)
Vergeet de bagage niet te merken met het gekleurde vignet. Dit maakt het sorteren van de
bagage per klas gemakkelijker. Iedereen ontvangt 3 vignetten (voor slaapzak, rugzakje en
valies).
Kleur vignetten per klas :
Groep van
-juf Anne :
-juf Natalie :
-juf Roos :
-juf Eveline :
-juf Aline:
-juf Tess :
-juf Joke :
-juf Eva :

Grijs
Bruin
Groen
Wit
Rood
Oranje
Geel
Blauw

De bagage wordt beperkt tot één koffer of reistas waar ALLES in zit. Slaapzakken kunnen
wel in een aparte zak. Bind de slaapzak niet aan de valies of reistas, dit is heel
vervelend bij het laden van de bus!
De kinderen mogen wel een klein rugzakje meenemen in de bus met een spelletje, een
boek,…voor de busreis. Steek ook hun lunchpakket voor de eerste dag hierin. Deze rugzak
kunnen ze ook gebruiken tijdens de dagtocht.
Terugkeer op vrijdag 6 mei tussen 15 en 16 uur. Zelfde verkeersregeling als bij het vertrek.
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U leeft intens mee met uw kind tijdens de openluchtweek.
« Wat zouden ze nu aan ‘t doen zijn ? » is een vraag die wellicht dikwijls door de hoofden
schiet. Daarom geven we u een beknopt overzicht.
Hoe ziet een dag op sportklassen eruit ?
Om 7.30 u. staan de kinderen op en ontbijten om 8.00 u. De voormiddagactiviteiten duren
van 9u. tot 11.45 u . Tijd om de handen te wassen en zich wat te verfrissen want om 12 uur
wacht het middagmaal. Na het eten krijgen de kinderen een rustpauze waarin ze wat kunnen
lezen, schrijven of een rustig gezelschapsspel spelen.
Om 14 uur starten de namiddagactiviteiten. Die worden om 16u. onderbroken om het
vieruurtje te verorberen. Om 18 uur gaan we weer aan tafel voor het avondmaal. De
kinderen van de middenbouw maken zich klaar om te gaan slapen rond 20.00 u. De
bovenbouw heeft nog een rustige avondactiviteit en dooft de lichten om 21.30 u.
Een greep uit het programma :
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Programma Middenbouw
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Programma Bovenbouw
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Wat steek je in je koffer


2 handdoeken







2 washandjes
Zeep/douchegel/shampoo
Kam of borstel













Tandenborstel en tandpasta
Sokken
Slipjes
T-shirts
Nachtkledij
Sportieve kledij (warm en koud weer)
Goede wandelschoenen/sportschoenen
voor buiten









•

Sportschoenen of turnpantoffels met
witte zool (sporthal!!!)
Regenjas en muts
Zakdoeken
Binnenhuispantoffels ( Is verplicht voor
binnen!)
Slaapzak
Linnenzak voor vuile was (geen plastic!)
Knuffel
Gezelschapsspel (naamtekeken!)
Leesboek / strips (naamtekeken!)
Schrijfgerief
Zwemgerief

De bovenbouwers brengen een fietshelm mee. (de vrijdag voor het vertrek mee te
brengen!)

• Maak samen met uw kind de reiskoffer, zo weet hij of zij wat er in zit en waar.
Uw kind is slechts 4 nachten van huis. Beperk de omvang en het gewicht van de
bagage. Steek alles in één zak. Slaapzak kan apart.
•

Tip voor de Middenbouw : Maak per dag een zakje (met vermelding van de dag) voor
het ondergoed en kousen.

•

In de handbagage : regenjas, boek of spelletje voor op de bus, koekje of stukje fruit,
drinkbus met water en lunchpakket voor de eerste dag.

Vergeet niet alles te voorzien van een naam!
Wat nemen we NIET mee ?
• Horloges, juwelen ,gsm, …. En andere dure spullen!
Dit kan alleen maar stuk of kwijt raken!
• Snoep
• Zaklamp (er blijft steeds een licht aan op de gang)
• Zakgeld
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Postkaarten en brieven
Ieder kind krijgt graag een briefje of kaartje. Verstuur het tijdig of geef het mee met de
leerkracht. Overdrijf ook niet in het aantal brieven dat je stuurt.
De kinderen schrijven ook een brief of kaartje.
Geef hiervoor postzegels en adressen mee (een adresetiket is handig).
In de mate van het mogelijk plaatsen wij regelmatig iets op Gimme.

8

