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BOSKLAS TE KEMMEL 
 

Beste ouders, 

 

In de week van 25 tot 29 oktober  gaat de 6de klas op bosklas naar Kemmel.  Zij 

verblijven er in ‘De Lork’, een prachtig jeugdvakantiehuis, gelegen op de flank van de 

Kemmelberg.  (www.lork.be) 

 

Programma van de projectweek: 

 

maandag 25 oktober: 

Vertrek met de bus om 08.45 uur op school. 

Aankomst in Kemmel om 10.00 uur. 

Voormiddag: verkennen van de omgeving. 

Namiddag: fotozoektocht in de omgeving. 

Avond: spelletjesavond 

 

dinsdag 26 oktober: 

Voormiddag: mountainbike groep 1 en natuurtocht met gids voor groep 2 

Namiddag: mountainbike groep 2 en natuurtocht met gids voor groep 1 

Avond: fakkeltocht in het thema van ‘halloween’ 

 

woensdag 27 oktober: 

Voormiddag: bezoek aan loopgravensite ‘Bayernwald’. 

Middag: bezoek aan Ieper. 

Namiddag: bezoek aan Diksmuide en de Ijzertoren. 

Avond: zwemmen en  beluisteren van de ‘Last Post’ aan de Menenpoort 

 

donderdag 28 oktober: 

Voormiddag: kompastocht 

Namiddag: naar Dranouter: bezoek De Klankmakerij + workshop djembé  

Avond: surprise surprise 

 

vrijdag 29 oktober: 

Voormiddag: een bezoek aan het ‘Wijngoed Monteberg’ 

Namiddag: vertrek rond 14.00 uur (bus), terug op school rond 15.30 uur. 

 

 

 

 

http://www.lork.be/


Prijs: 

Verblijf + uitstappen (folkmuseum, Ieper, Diksmuide) + allerlei kleine onkosten: 210 euro 

 150 euro op de schoolfactuur van begin oktober,  

 60 euro na de bosklas op de schoolfactuur van begin november.   

 

Wat neem ik mee op bosklas? 

Dit staat allemaal vermeld op een aparte brief.   

 

Communicatie: 

Als ouders zult u zeker benieuwd zijn als de reis vlot verlopen is,  

hoe het daar is, … In de voorbereiding van deze week hebben we daar rekening mee 

gehouden.  Via de website www.vbsfranciscusevergem.info  kunt u dagelijks onze 

activiteiten volgen.  Een kort verslagje, enkele foto’s, leuke weetjes, …  

 

We willen ook enkele GSM-nummers doorgeven van begeleiders: meester Steven 

(0474/49 04 79), juf Annelies (0486/ 56 91 70).  Gelieve echter niet onnodig te bellen, 

enkel bij hoogdringendheid. De kinderen brengen geen GSM mee! 

 

Medische fiche + Kids-ID (of easy pluskaart): 

Gelieve deze nauwkeurig en eerlijk in te vullen.  Het is een vertrouwelijk document dat 

alleen door de leerkrachten zal geraadpleegd worden. (Vergeet ook de 2 kleefbriefjes 

van de mutualiteit niet). 

De Kids-ID of easy pluskaart wordt bij aankomst op school aan de leerkrachten gegeven. 

Vlak voor de terugreis wordt die aan uw kind terugbezorgd. 

U kan via de website van uw mutualiteit een formulier afdrukken en laten invullen op 

school.  Zo kan u een tegemoetkoming krijgen voor de bosklas. 

 

Briefwisseling: 

Het zou voor de kinderen prettig zijn als ze een briefje of een kaartje mochten 

ontvangen van thuis.  Verstuur het tijdig en onder voldoende gefrankeerde omslag naar: 

 

De Lork 

VBS Sint-Franciscus 

t.a.v. (naam van uw kind) 

Kattekerkhofstraat 2 

8950 Heuvelland-Kemmel 

 

Indien de kinderen brieven of kaartjes willen versturen, is het handig dat de omslagen 

reeds thuis klaar geschreven en voldoende gefrankeerd worden.  Kaartjes kunnen de 

kinderen in De Lork aankopen (LET OP: LANGE KAARTJES DUS LANGE ENVELOPPEN 

VOORZIEN).  Hiervoor moeten ze geen geld voorzien.  Kaartjes en eventuele postzegels 

worden verrekend op de schoolfactuur van november. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het een leerrijke en aangename week wordt. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

De directie en de leerkrachten. 

  

http://www.vbsfranciscusevergem.info/

