
Beste ouders, 
 
Allereerst een bijzonder dikke merci voor jullie behulpzaamheid! Zonder jullie 
helpende handen is deze bosklas niet realiseerbaar. Samen met jullie kinderen zijn 
wij jullie dan ook bijzonder dankbaar! 
 
Deze brief bevat wat meer concrete informatie in verband met de rol of rollen die 
jullie tijdens onze bosklas opnemen.  
 
Als je fietsen komt controleren op vrijdag 05/04/2019 mag je zelf kiezen wanneer 
je die dag  langskomt. Op twee fietspompen na hebben wij echter geen materiaal op 
school om aan de fietsen te sleutelen.  
 
Als je meefietst op 23/04/2019 word je om 08:15 op school verwacht. Wanneer alle 
kinderen gearriveerd zijn, de bagage is ingeladen en de medische documenten 
verzameld zijn, spreken we onderling af wie waar fietst in de fietstrein. Focus jullie 
tijdens de tocht a.u.b. op het verkeer en de kinderen en laat jullie niet te veel 
verleiden tot een babbeltje hier en daar. Samen met de kinderen zullen op voorhand 
de volgende afspraken gemaakt zijn over het fietsen in groep: 
 

-‐ We fietsen met 2 naast elkaar. 
-‐ We blijven één geheel, één groep. 
-‐ We houden ongeveer een fietslengte afstand van onze voorganger. 
-‐ We fietsen geschrankt. 

 

 
 
Gelieve die afspraken mee te helpen handhaven.  
 
Wanneer je als volgwagen meerijdt op 23/04/2019 word je om 08:15 op school 
verwacht. We starten dan onmiddellijk met het inladen van de bagage. Uitzonderlijk 
mogen jullie daarvoor op de busstrook voor de school parkeren. We proberen 
zoveel mogelijk bagage in zo weinig mogelijk voertuigen te krijgen. Als alle bagage 
opgeborgen is, hebben we nog één lege volgwagen nodig voor in het geval er 
onderweg iets fout loopt. Aangezien wij de hoeveelheid bagage niet kunnen 
inschatten, hebben we relatief veel volgwagens opgeroepen. Het zou echter kunnen 



dat op het moment zelf blijkt dat we met te veel auto’s zijn. In dat geval hoeven één 
of meerdere personen niet te rijden en mogen zij gezellig een koffietje gaan drinken. 
 
De voertuigen gevuld met bagage mogen onmiddellijk naar het domein vertrekken: 
 

Ten Berg 
Bergstraat 16 

9820 Merelbeke 
 
Wanneer jullie daar aankomen, mogen jullie al beginnen met uitladen, maar dat moet 
niet. Als wij arriveren, helpen we graag een handje. 
 
De wagen die als volgwagen fungeert, vertrekt op hetzelfde moment als de 
fietstrein. Het zal echter niet mogelijk zijn om de fietstrein te volgen omwille van de 
verkeersluwe route die we volgen. Wanneer alle kinderen gearriveerd zijn, de bagage 
is ingeladen en de medische documenten verzameld zijn, zitten we nog even samen 
en spreken we enkele punten af waar de volgwagen de fietstrein kan opwachten. Als 
er zich dan een probleem stelt, kunnen we op die afgesproken plekken eventueel 
iemand in de volgwagen laten plaatsnemen. 
 
Als je meefietst op 26/04/2019 word je om 14:00 op het domein in Merelbeke 
verwacht. Als de bagage is ingeladen en het huisje netjes is opgeruimd, keren we 
met z’n allen terug naar De Harp waar we om 15:30 proberen aan te komen. Tijdens 
de terugreis gelden dezelfde afspraken als tijdens de heenreis. 
 
Wanneer je als volgwagen meerijdt op 26/04/2019 word je om 14:00 op het 
domein in Merelbeke verwacht. We starten dan onmiddellijk met het inladen van de 
bagage. Als je auto vol zit, mag je onmiddellijk terug naar school vertrekken. Idealiter 
is de bagage voor 15:30 op school, omdat het anders heel moeilijk wordt om veilig 
en vlot de bagage uit te laden. Als je op school aankomt, mag je uitzonderlijk op de 
busstrook of oprit van de school parkeren. Laat het even weten aan Cindy of Christa 
dat je er bent met de bagage en misschien vinden zij nog wat vrijwilligers om te 
helpen lossen. De bagage wordt onder het rode afdak naast het voetbalveld 
verzameld.  
 
Na de heentocht zullen wij een duidelijker beeld hebben van het aantal auto’s dat 
we werkelijk nodig hebben om alle bagage te transporteren. Als we merken dat we 
te veel wagens hebben gereserveerd voor de terugtocht, bellen we één of meerdere 
personen af. 
 
De wagen die als volgwagen fungeert, vertrekt op hetzelfde moment als de 
fietstrein. Het zal echter niet mogelijk zijn om de fietstrein te volgen. Wanneer de 
bagage is ingeladen en het huisje netjes opgeruimd is, zitten we nog even samen en 
spreken enkele punten af waar de volgwagen ons kan opwachten. Als er zich dan 
een probleem stelt, kunnen we op die afgesproken plekken eventueel iemand in de 
volgwagen laten plaatsnemen. 
 
 



Als je ’s middag foeriert, ben je welkom op het domein te Merelbeke vanaf 11:00. 
Wij voorzien brood, beleg,… Mochten jullie iets extra willen voorzien of iets anders in 
gedachten hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten zodat wij de nodige 
ingrediënten kunnen voorzien. Samen met enkele helpende kinderen vragen we aan 
jullie om de tafel te dekken, eten op te dienen of bij te vullen en na het eten de afwas 
te doen. Uiteraard mogen jullie samen met ons mee eten en mee genieten van de 
gezellige bosklassfeer. 
 
Als je ’s avonds foeriert, ben je welkom op het domein vanaf 16:00. Wij vragen aan 
jullie om samen met enkele helpende kinderen te koken, de tafel te dekken, op te 
dienen en nadien af te wassen. Het menu mogen jullie volledig zelf bepalen. Enkel 
de foerierploeg van dinsdag heeft geen keuze. Zij moeten de spaghettisaus 
opwarmen en pasta koken. Gelieve bij de samenstelling van het menu wel rekening 
te houden met de vegetariërs en glutenallergieën. Bezorg ons zo spoedig mogelijk 
jullie boodschappenlijstje en dan voorzien wij alles. Jullie mogen uiteraard mee eten 
en mee genieten van de gezellige bosklassfeer. 
 
De leerlingenaantallen: 
 

48 kinderen en 5 begeleiders: 
• 47 niet-vegetariërs 
• 6 vegetariërs 
• allergieën à gluten, pinda, ei, tarwe, fruitsap 

 
 
 
Als je spaghettisaus maakt, mag je die op vrijdag 05/04 aan Kristof bezorgen. Hij 
zorgt ervoor dat die tijdig in de diepvries belandt. Gelieve op de verpakte saus wel te 
noteren of het om gewone of vegetarische spaghettisaus gaat. 
 
Als je foeriert, geef ons a.u.b. voor vrijdag 05/04 het recept door zodat wij vlot onze 
boodschappen kunnen doen. 
 
Nogmaals een super dikke merci voor alle hulp! 
 
Vele groeten, 
Kristof en Hannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Controleren fietsen (vrijdag 05/04/’19) 
Papa Jef 

Papa Lucille 
Papa Niel V. 
Papa Nuno 

 

Vervoer (heenreis op 23/04/’19) 
Mama Mink à bagage 

Papa Gaston à bagage 
Papa Bazil à bagage 

 

Papa Lex 
Mama Sayfdine  

 
Begeleiding fietstocht (heenreis op 

23/04/’19) 
Cindy 

Mama Ella 
Mama/ papa Jef 

Papa Lucille 
Mama Billie 

Papa Jacopo 
Mama Nil T. 
Mama Tobit 
Papa Mattea 
Papa Ionas 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
Vervoer (terugreis op 26/04/’19) 

 
Papa Bazil à bagage 

Papa Gaston à bagage 
Papa Rosine à bagage 

 

Papa Aleksa 
Mama Maurice 

 
Begeleiding fietstocht (terugreis op 

26/04/’19) 
 

Mama/ papa Jef 
Mama Mona W. 

Mama Oscar 
Mama Remi V. 

Mama Billie 
Papa Lucille 

Mama en papa Lucie 
Mama Gaston 
Mama Manon 

 
 
 
 
 
 
 

 



Foerierploegen 
 
dinsdagavond 23/04/’19 

• Mama Frank 
• Mama Billie 
• Mama Simon 
• Mama Warre 
• Mama Lex 

 
woensdagmiddag 24/04/’19 

• Mama Roxanne 
• Mama Floranne en Judith 

 
woensdagavond 24/04/’19 

• Mama Gaston 
• Mama en papa Jef 
• Mama Wolke 
• Mama Aube 
• Mama/ papa Marcel 

 
donderdagmiddag 25/04/’19 

• Mama Oscar 
• Mama Ella 
• Papa Mateo 

 
donderdagavond 25/04/’19 

• Papa Mona W. 
• Mama Mink 
• Mama Linus 
• Mama Lucie 
• Mama Jean 

 
Foerierploeg op vrijdagmiddag 26/04/’19 

• Mama Mona W. 
• Mama Maurice 
• Papa Lucie 



Vooraf bereiden van spaghettisaus 
 

Non-veggie Veggie 
Mama Ella (6 pers.) Mama Lucia en Leo (5 pers.) 

Mama Robbe (6 pers.) Mama Linus  (5 pers.) 
Mama Jacopo (6 pers.) Mama Warre  (5 pers.) 

Papa Nuno (6 pers.) Mama Ronja  (5 pers.) 
Mama Mona D. (6 pers.)  
Mama Floranne (6 pers.)  

Mama Twan (6 pers.)  
 
 

Spaghettisaus afgeven aan Kristof 
voor vrijdag 5 april 2019. 

 


