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Beknopte info, deelnamestrookje en medische fiche 
 
Dinsdag 23 april 2019 is het zover! Dan vertrekken we naar Ten Berg om er te 
ravotten tussen de hoge bomen en te kuieren op het groene gras. 

 
Wie? à klas Hannes en klas Kristof 
Wanneer? à Dinsdag 23 april t.e.m. vrijdag 26 april 2019 
Waar? à Ten Berg te Merelbeke 
Prijs? à maximaal 75 euro (verrekend in 3 schijven op de schoolfactuur) 
Infoavond à dinsdag 26 maart 2019 om 17u30 in de klas 
 
Niet onbelangrijk: 
 

• Geef vooraf het deelnamestrookje en de medische fiche zeker af aan Hannes 
of Kristof! 

• Geef bij aankomst de Isi+ of de kids-ID en eventuele medicijnen (mét 
doktersattest) af aan Hannes of Kristof. Het doktersattest is belangrijk, anders 
mogen wij de medicijnen niet toedienen. 

• Afspraak voor vertrek en aankomst is op De Harp. 
• Voor het vervoer organiseren we een heuse fietstocht met volgwagens en 

extra begeleiding. Hiervoor zijn we op zoek naar enkele hulpvaardige en 
verkeerswijze ouders (zie brief). 

• Voor de maaltijden staan we zelf in. We doen dus geen beroep op de keuken 
van Ten Berg, maar op de kookkunst van enkele vrijwillige kookouders (zie 
brief).   

• Vergeet – naast de gebruikelijke bagage – zeker geen hoeslaken, 
kussensloop en slaapzak mee te geven. 

• Geef comfortabele kleren mee die vuil mogen worden. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Hierbij geef ik, ondergetekende, *1 __________________________________ 
de toelating aan mijn zoon/dochter *2 ________________________________ 
om deel te nemen aan de openluchtklas van 23/4/2019 tot en met 26/4/2019. 

3* vegetariër  

3* voedselallergie: ____________________________________________ 

3* geen varkensvlees 

Datum: ___ / ___ / ______           Handtekening: _______________________ 
*1 naam van de ouder of voogd. 
*2 naam van het kind. 
*3 Kruis aan wat past 
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Medische fiche 
	  
Naam : ……………………………………………… Klas : ………………….. 
Voornaam: ………………………………………… 
Geboorteplaats en datum : ……………………………………………………… 
Volledig adres : …………………………………………………… 
                          …………………………………………………… 
                          …………………………………………………… 
Telefoonnummers van de ouders in geval nood :  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
andere telefoonnummers…………………………………………………………	  
Medische problemen	  :	  	  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Medicatie : (noteer ook hoe en wanneer in te nemen) 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Absoluut verboden medicatie : 
……………………………………………………………………………………… 
Allergieën : ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
Voeding : dieet ? ja O      neen O 
Zo ja welk? ……………………………………………………………………….. 
Absoluut verboden spijzen : ……………………………………………………. 
Vegetariër / geen varkensvlees (omcirkelen indien nodig) 
Slaap :  
Bedplassen ? ja / neen  *  
Wakker maken om te plassen in de late avond ? ja / neen  * 
Andere meldingen (slaapwandelen, …) ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
Naam en adres van de huisarts :  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

kleefbriefje 

Is uw kind bestand tegen normale lichamelijke inspanningen ? 
Ja O        neen O   
Zoniet, waar op letten ? ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
Het gezinshoofd geeft de toelating in geval van ziekte of ongeval, ter plaatse tot de 
noodzakelijke medische behandeling over te gaan. Geeft eveneens de toelating tot een 
chirurgische ingreep, indien de behandelende geneesheer ter plaatse, deze onontbeerlijk 
acht. 
* (schrappen wat niet past)	  
	  
Handtekening van het gezinshoofd,                                        datum 
 
………………………………………..                                         ………………. 
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Betaling 
 
De kostprijs voor de openluchtklas bedraagt maximaal 75 euro per kind. De exacte 
kostprijs ligt nog niet vast, want deze is afhankelijk van de maaltijden. Het bedrag 
wordt in drie schijven verrekend op de schoolfactuur. Het meenemen van zakgeld is 
overbodig. 
 
 
Inbegrepen in de prijs is: 

• verblijf van 4 dagen waarvan 3 met overnachting; 
• eten en drinken 
• allerhande educatieve en sportieve activiteiten. 

 
 
Verblijf 
 
We verblijven in Ten Berg te Merelbeke van 23 april tot en met 26 april 2019. We 
logeren er in De Stobbe. Wil je meer weten over de infrastructuur, surf dan naar 
www.tenberg.be.  
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Vervoer 
 
Voor het vervoer naar Ten Berg hopen we op het engagement te kunnen rekenen 
van de ouders. Het plan is om met de kinderen naar Ten Berg te fietsen. Hiervoor zijn 
we op zoek naar mensen die willen helpen om: 
 

• alle fietsen te controleren; 
• te volgen met een volgwagen; 
• mee te fietsen, helpen bij oversteken en eventueel depanneren. 

 
De route is voor het grootste deel verkeersluw en kindvriendelijk. De route die we 
volgen is deze: 
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Activiteiten 
 
Gedurende de vier dagen van ons verblijf doen we verschillende activiteiten. Het 
programma ligt nog niet helemaal vast, maar de activiteiten op het overzicht 
hieronder zijn wel reeds bevestigd. 

 
 dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7u45  Ontbijt Ontbijt Ontbijt 

8u15 Verzamelen op 
De Harp 

Ochtend-
gymnastiek Ontbijtspel Ochtend-

gymnastiek 

9u00 Fietstocht naar 
Ten Berg Bosbundel Bosbundel Eén tegen allen 

opruimspel 

12u00 Middagmaal Middagmaal 
(13u à vertrek) Middagmaal Middagmaal 

14u00 Zwemmen 
15u30 - 17u 

Bezoek 
dierenopvang-

centrum 
Bosspel Fietstocht terug 

16u00 Vieruurtje Vieruurtje 

 
16u15 Vrij spel Bosbundel 

17u30 
Avondmaal 

en verkenning 
domein 

Avondmaal en 
kampvuur + 

liedjes 

Avondmaal en 
fuif 

 
Post 
 
Post stuur je best een weekje vooraf of geef je subtiel af aan één van de begeleiders. 
Anders riskeer je dat je brief of kaartje te laat arriveert. Om teleurstelling bij de 
kinderen zonder post te beperken, wordt de post pas op de laatste dag uitgedeeld. 
Post stuur je naar: 
 

 
Ten Berg 

t.a.v. naam van je kind, De Harp 
Bergstraat 16 

9820 Merelbeke 
 
 
 
Maaltijden 
 
Wie een allergie of intolerantie heeft, dient dit héél duidelijk te omschrijven op de 
medische fiche. Wij voorzien steeds een maaltijd en een vegetarisch alternatief. 
Mocht uw kind een specifieke voedselallergie of intolerantie hebben, gelieve dit dan 
met Hannes of Kristof te bespreken.   
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Wat nemen we mee? 
 
Probeer alles of toch zoveel mogelijk te naamtekenen. Ook plastiekzakken, 
linnenzakken, toiletgerief, boeken, enz. Dit zorgt ervoor dat onze organisatie een pak 
efficiënter verloopt. Het vermijdt ook onnodige stress bij verloren voorwerpen. 
 

• Isi+ of kids-ID en eventuele medicijnen mét doktersattest. Het doktersattest is 
héél belangrijk, anders mogen wij je kind de medicijnen niet toedienen! 

• Hoeslaken, kussensloop, slaapzak (BELANGRIJK!) 
• Kledij die vuil mag worden 
• Regenkledij (zeker een regenjas en waterdichte schoenen) 
• Eventueel een muts, sjaal en handschoenen 
• Voldoende kousen 
• Gemakkelijke schoenen 
• Laarzen 
• Pantoffels 
• Toiletgerief, douchegel, zeep, shampoo 
• Nachtkledij en ondergoed 
• Linnenzak voor vuile was 
• Handdoeken en washandjes 
• Zwemgerief 
• Zonnecrème en hoofddeksel 
• Vaatdoek of keukenhanddoek 
• Herbruikbare drankbeker 
• Leesboek of strip 
• 1 gezelschapsspelletje (niet té groot aub) 
• 2 grote plastiekzakken 
• Een knuffel, een foto van thuis, enz. 
• Onthoudboekje om te studeren als het regent 

 
Wat nemen we niet mee? 
 

• Nintendo, playstation, gsm, tv, zaklamp, speelgoed, iPad, enz. 
• Snoep en andere zoetigheden 
• Kostbare voorwerpen 

 
 
Foto’s 
 
Alle foto’s die genomen worden tijdens de bosklas worden nadien verzameld en 
verstuurd via WeTransfer. 

 
 
 


