
BOSKLAS, 6de leerjaar 
‘De Lork’, Kemmel 

26-30 oktober 2020 
 

Beste ouders, 
 

Met het 6de leerjaar kiezen we opnieuw voor een vijfdaagse bosklas. 
 

We zijn overtuigd dat zo’n activiteit waardevol en pedagogisch verantwoord 
is. Enkele dagen samenleven en veel ontdekken: het wordt leerrijk en zinvol.  
 

De bosklas gaat door van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 oktober 2020,  
in ‘De Lork’ in Kemmel. Bij eventuele annulering is er volledige terugbetaling. 
 

Er zijn duidelijke afspraken met ‘De Lork’ i.v.m. coronabeleid. Zo hebben we 
een afzonderlijke eetzaal en zijn onze slaapkamers op een afzonderlijke gang. 
Alles kan veilig verlopen in onze bubbel van 50. Aangezien ouders daar niet 
kunnen ontvangen worden, hebben we ook busvervoer geregeld. We zorgen 
ook voor voldoende begeleiding. We hopen dat iedereen achter dit mooie 
aanbod staat en dat alle kinderen meegaan (zie strookje toestemming). 

Dank aan de oudervereniging om € 5 bij te leggen, waardoor we de aan te 
rekenen kosten kunnen beperken tot € 205. Ook omdat de school hierbij  zelf 
ook nog een behoorlijk stuk van het busvervoer betaalt, o.a. met winst van 
de pannenkoekenverkoop. We voorzien 2 betaalschijven: € 150 begin 
oktober en € 55 begin november. Deze regeling geldt voor alle ouders.  

Nuttige info op keerzijde: programma, communicatie… 

Bezorgt u ons onderstaand strookje met uw toestemming, tegen 29/9? 

Met enthousiaste groeten,            Directie, juf Annelies en meester Steven. 
 

Steun de pannenkoekenverkoop ten voordele van dit busvervoer o.a. Dank. 

------------------------------- STROOKJE (terugbezorgen tegen 29/9) -------------------------- 

Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………… 

Ouder(s) van ………………………………………………………………………………………………….. 

geven hun dochter / zoon de toestemming tot deelname aan 
de BOSKLAS te Kemmel (26-27-28-29-30 oktober 2021). 

Handtekening ouder(s): 

Allerlei INFO 
 

PROGRAMMA BOSKLAS:  Wat neem ik mee? 
Zie afzonderlijke brief. 
 

Medische fiche 
Afzonderlijk. Gelieve dit 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. Graag tegen 1 okt. 

Kids-ID (of Easy Pluskaart) 
Af te geven op maandag bij vertrek.  
Kaart wordt terugbezorgd bij terugreis. 

Tegemoetkoming ziekenfonds 
Vele ziekenfondsen hebben formulieren  
voor een financiële tegemoetkoming. 
Bezorg ons al. Wij vullen in tegen 10/11.  

Communicatie 
GSM-nummers (enkel indien hoogdringend): 

- juf Annelies: 0486 56 91 70 
- meester Steven: 0474 49 04 79 
De kinderen brengen geen gsm mee. 

Via www.vbsfranciscusevergem.info kun 
je al onze activiteiten volgen (o.a. foto’s). 

  

Maandag 26 oktober  

8.45 uur: Vertrek bus aan school  

VM Verkenning  

NM Fotozoektocht  

AV Spelletjesavond  
   

Dinsdag 27 oktober  

VM mountainbike - natuurtocht  

NM natuurtocht - mountainbike   

AV fakkeltocht  
   

Woensdag 28 oktober  

VM Loopgravensite Bayernwald  

MI Ieper  

NM Diksmuide en Ijzertoren  

AV Last Post, Menenpoort  
   

Donderdag 29 oktober  

VM Kompastocht  

NM Folkmuseum Dranouter  

AV Surprise surprise  
   

Vrijdag 30 oktober  

VM Wijngoed Monteberg  

15.30 uur: Terug op school  
 

Briefwisseling 
Het is prettig als alle kinderen een briefje mogen 
ontvangen. Tijdig versturen (vrijdag vooraf bv.). 

Graag vooraf al (lange) omslagen schrijven en 
frankeren, voor kaartjes die de kinderen sturen 
uit de Lork (kaartjes op onkostennota achteraf). 

 DE LORK 

VBS Sint-Franciscus 

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

Kattekerkhofstraat 2 

8950 Heuvelland-Kemmel 

  

 

We kijken er naar uit! 

Verken al op: www.delork.be 
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