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Turnhout, 14 september ‘18 

 
Aan de ouders van de leerlingen 

van het 5de leerjaar 
SCHOOLJAAR 2018 - 2019 

BOSKLASSEN DURBUY 
Beste ouders, 
 
Zoals u weet, zal uw kind van maandag 15/10/2018 t.e.m. 19/10/2018 onder leiding van de 
klastitularissen, turnleerkrachten en monitoren bosklassen ervaren in Durbuy.  Deze dagen gelden als 
gewone schooldagen.  
 
Het wordt voor de leerlingen beslist een unieke ervaring en een leerrijke week.  Durbuy, dat bekend 
staat als kleinste stadje ter wereld, biedt zowel op gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, fauna en 
flora een enorm pakket aan informatie.  Elk kind ontvangt een pedagogische werkmap. 
 
Wij verblijven in het vakantiehuis "La Petite Merveille", gelegen langs de Ourthe op 500 m van het 
centrum. Dit natuur- en avonturenpark beschikt over een uniek buitensportterrein van 30 hectaren, 
waar eveneens niet-alledaagse sporten kunnen beoefend worden. 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
 
Nathalie Heymans – 5A 
Sofie Pirsoul – 5B 
Luc Boeckx - LO Annemie Daemen 
Nele Proost - LO directrice 
de begeleidende leerkrachten 
 
 
 
 
  
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ondergetekende  ..............................................  ouder van ..................................  uit klas  .........  
geeft de toelating om hun kind mee op bosklassen te laten gaan in Durbuy en bezorgt de medische 
fiche ingevuld terug. 
 
datum:  handtekening 
 ZOZ 



Bagage 
 ISI-kaart + 2 zelfklevers van de ziekenkas 
 sportieve kledij voor 5 dagen: 

 trui, korte en lange broeken, T-shirts,  
kledij die zeker vuil mag worden, … (alles getekend) 

 een regenjas 
 2 paar stevige wandelschoenen + 1 paar oude schoenen voor de kajak 
 ondergoed voor 5 dagen + voldoende kousen (min. 5 paar) 

 toiletgerief : handdoeken, washandjes, tandenborstel, tandpasta, zeep, borstel, kam, ... 
 een slaapzak, een kussensloop en een onderlaken, pyjama 
 pantoffels voor 's morgens en 's avonds 
 een rugzakje voor de uitstappen 
 een grote linnenzak (voor de vuile was) 
 zaklamp + eventueel reserve-batterij 
 schrijfgerief / werkboekje 
 een leesboek, gezelschapsspelen, strip 
 omslagen, briefpapier, postzegels en nuttige adressen 
 fluo-hesje 
 OPGELET: leerlingen die 12 jaar zijn op moment van vertrek, brengen ook een identiteitsbewijs 

mee. 
 
Laat dure horloges, juwelen, waardevolle dingen en snoep thuis! 
 
De bagage wordt op maandag 15/10/2018 om 8.00 uur mee naar school gebracht, netjes verpakt en 
getekend met naam en voornaam. Die bagage gaat met een camionette mee naar Durbuy. Om 8.15 
uur gaan de leerlingen te voet naar het station o.l.v. de leerkrachten. Wij vertrekken met de trein om 
9.05 uur.  
 
Op vrijdag 19/10/2018 zullen de kinderen om 11.54 uur met de trein richting Turnhout rijden. Zij 
komen aan in het station van Turnhout rond 15.58 uur. De leerlingen komen onder begeleiding te 
voet naar school terug. Daar kunnen de leerlingen samen met de bagage door u worden opgehaald 
tussen 15.45 en 16.15 uur. 
 
Ons adres: Home "La Petite Merveille" 
 Sint-Jozefcollege 
 Naam van de leerling 
 Rue du C. Th. d'Ursel, 51 
 6940 Durbuy 
Voor dringende oproepen : tel.: 086/21.16.08 
 fax: 086/21.36.86 
BELANGRIJK! 
Kinderen die deelnemen aan een openluchtklas (meerdaags verblijf door de school 
georganiseerd tijdens de lesuren) ontvangen van het ziekenfonds een tussenkomst.  Het 
aanvraagformulier krijgt u na betaling van de factuur. 
 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
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