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Turnhout, 18 februari ‘22 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouders van de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar. 

 

 

BOSKLASSEN te Herentals 

Inlichtingen bosklassen van 23/05/’22 t.e.m. 25/05/’22 

 
 

Beste ouders, 

 
 

Uw kind gaat van maandag 23/05/’22 t.e.m. woensdag  25/05/’22 onder leiding van 

de klastitularis bosklassen meemaken in Herentals.  Deze dagen gelden als gewone 

schooldagen. Het wordt voor de leerlingen beslist een unieke ervaring en een 

leerrijke bosklassen.   

 
 

Wat brengen de leerlingen mee? 

 

1. Toiletgerief: handdoek, washandje, zeep, tandenborstel en  tandpasta 

2. Sportkledij (training) en regenkledij 

3. Ondergoed 

4. Leesboek en klein gezelschapsspel naar keuze 

5. Schrijfgerief, kleurtjes, ... 

6. Lakens of slaapzak, kussensloop, pyjama en pantoffels 

7. Zakgeld maximum € 3,00 (niet noodzakelijk) 

8. Onkosten: volledig verblijf + vieruurtje, zwembeurt, boswandeling o.l.v. een gids,    

alle reiskosten... : € 90,00 

9. Zwemgerief: zwemzak met:  bikini, badpak of aansluitende zwembroek (boven de 

knie en zonder zakken) in klassieke badpakkenstof.  

 

LET WEL OP! 

 

1) De bagage 

 

De bagage wordt maandag 23 mei mee naar school gebracht, netjes 

verpakt en getekend met naam, voornaam en klas. De autobus vertrekt stipt 

om 9 uur.  Wij zijn terug op woensdag 25 mei omstreeks 14.30 uur.   
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2) Adres 

 

Het adres is:  Ontmoetingscentrum "DE BRINK" 

Bosbergen 1 

2200 Herentals  (014/21.15.33)  

 

Er is geen bezoek van de ouders toegelaten. Er kan ook niet getelefoneerd 

worden, tenzij voor dringende gevallen. 

 

3) Voor het brengen en afhalen van de kinderen  

 

Maak zoveel mogelijk gebruik van de parking Muylenberg, dit om 

verkeersopstoppingen in de P. De Nefstraat te vermijden. De autocar moet 

vlot kunnen vertrekken en aankomen. 

 

4) Medische steekkaart 

 

Vul de medische steekkaart in bijlage zo goed mogelijk in en geef deze aan 

de klasleerkracht  terug. Bezorg hierbij ook 2 klevers van het ziekenfonds 

waarbij u bent aangesloten 

 

5) Zwemmen  

 

In bijlage vindt u de brief van het zwemmen terug. Wil je deze brief zo goed 

mogelijk invullen en terug bezorgen aan de klasleerkracht? 

 

6) Rekening bosklassen 

 

In bijlage vindt u de schoolrekening voor de bosklassen terug.  

Gelieve deze binnen de termijn te betalen.  

 

BELANGRIJK! 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

 

Kristel Verwaest – 3A Annemie Daemen  

Mieke Lenaerts – Ine Roes – 3B   directrice 

Alexander Koyen – 3C 

Hilde Heyns – 4A 

Cindy Verschueren – 4B 

Jari De Beuckelaer – 4C  

 

 

Kinderen die deelnemen aan een openluchtklas ontvangen van het ziekenfonds een 

tussenkomst.  Het aanvraagformulier krijgt u nadat u het factuur betaald hebt. 
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