
 

 

 

 

 

              
Eeklo, 1 december 2017 

 
Beste leerlingen van het zesde leerjaar, beste ouders,  
 
Nog even en het is zover … Dan trekken we richting Ardennen, naar Durbuy. 
In dit schrijven vindt u alles nog eens terug wat we tijdens het infomoment verteld hebben. 
In bijlage vindt u:  

• de lijst : Wat neem ik mee op Ardennenklas? 

• de medische fiche 

• de toestemming om medicatie te geven 
  
De lijst : Wat neem ik mee op Ardennenklas?  
Maak samen de reistas klaar, zorg dat alles genaamtekend is, slaapzak eventueel apart verpakt maar niet 
vastbinden aan reistas!  
Bij bepaalde activiteiten zoals speleologie zal de kledij vuil worden, dus best geen nieuwe kleren voorzien 
voor zulke activiteiten. 
Eventueel een beetje zakgeld voor een souvenir, best postzegels en enveloppen van thuis meenemen (tip: 
schrijf op voorhand de adressen op de enveloppen - dat bespreken we ook nog in de klas!) 
We nemen niet mee: gsm, eten, drinken, snoep, computerspelletjes! 
 
De medische fiche 
De fiche invullen: belangrijk zijn de gegevens waar we de ouders kunnen bereiken in geval van nood. Let 
ook op specifieke informatie i.v.m. allergieën, slaapwandelen , … 
Deze fiche in een gesloten omslag afgeven aan de leerkracht ten laatste op vrijdag 15/12!  
 
De toestemming om medicatie te geven 
Dit document invullen wanneer de leerling gedurende deze week medicatie moet innemen. 
 
Reisgegevens 

Vertrek : maandagmorgen 8 januari 2018 om 
7.45 op de parking van de Stedelijke Sporthal 
van Eeklo. 
(BL Pussemierstraat, Eeklo)  

Terug : vrijdagnamiddag 12 januari 2018 
omstreeks 16.30-17u  aan de Stedelijke 
Sporthal van Eeklo 
(U kan voor het precieze uur de school bellen – 09/341.82.36 
en de facebookpagina van de school volgen) 

Adres : La Petite Merveille,  
Rue du Comte Th. d’Ursel 51, 6940 Durbuy 

Tel. 086/21 16 08 
 

Contact : (alleen in dringende gevallen!) 
verloopt via de directie van de Meidoorn of via  
secretariaat La Petite Merveille 

Tel. 09/341.82.37 (directie) 
 
Tel. 086/21 16 08 

 
Het zou wel fijn zijn als u tijdens die week een briefje of kaartje stuurt! Houd ermee rekening dat brieven 2 
dagen onderweg kunnen zijn. U kan natuurlijk onze activiteiten volgen via de weebly van 6A 

(meidoorn6a.weebly.com) en ook via die weg een bericht sturen… dat laten we dan daar wel lezen!  

Juf Ineke, Juf Deborah, sportjuf Julie en meester Geert 
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Wat neem ik mee op Ardennenklas? 
Je kan deze lijst invullen en in je koffer steken!  
Zorg ervoor dat op alle spullen je naam staat! Ook aan je tas of koffer hangt best een naamkaartje! 
 
Toiletgerief 
……. Handdoeken klein 
……. Badhanddoek 
……. Washandjes 
 Tandenborstel 
 Tandpasta 
 Douchezeep / shampoo 
 Kam 
 Deodorant 
 Lippenstift ( voor droge lippen) 
 + persoonlijke spullen! 
Ondergoed 
……. Onderbroeken 
……. Onderhemdjes 
 
Slaapgerief 
 Pyjama- slaapkleed ( én knuffel indien noodzakelijk ☺ ) 
 Slaapzak ( eventueel apart inpakken) 

Kussensloop 
Onderlaken of hoeslaken voor éénpersoonsbed 

 
Andere kledij 
……. Lange broeken 
……. Trainingsbroek / jogging 
……. T-shirts 
……. Truien 
……. Sokken 
……. Lange kousen 
……. Regenjasje ( K-way of zoiets) 

warme winterjas 
1 paar handschoenen 
muts 
sjaal 
Vuile broek, trui en schoenen ( voor speleo) 
Wandelschoenen 
Sportschoenen 
Pantoffels 

 
Allerlei 
1 rugzakje  
fluo-hesje 
1zaklamp 
……. Leesboek 
…….  Gezelschapsspel 

Schrijfgerief + mapje met A4-bladen, klemmap 
…….  Geld voor souvenir (eventueel, kan alleen bij grotten van Hotton) 
……. Postzegels en enveloppen waar het adres reeds op geschreven is 
 
Een fototoestel en/of MP3-spelertje mag je meedoen maar je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren ervan!  
Bij verlies of schade kan de school niet tussenbeide komen!  
Wat doe je niet mee? 
GSM en smartphones, computerspelletjes, snoep of koeken en drank! 
 



 
 

 

Inlichtingenfiche 
Extra-murosweek 

 
Extra-muros: Zeeklas L4 - Plattelandsklas L5 - Ardennenklas L6 (omkring wat past) 

    

Gegevens kind: 
 
Naam:  ……..…………………………………………………  klas : …….. 
 
Adres:  ………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 
 

GSM moeder:  ……………………………………………………….. GSM vader:  ……………………………………………………….. 
 
Vast telnr.:  ……………………………………………………….. e-mailadres:  ……………………………………………………….. 
 

Maaltijdvoorkeuren:  
 
geen  –  vegetarisch  –  dieet omwille van medische redenen    (omkring wat past) 

                                                                       (specifieer dieet aub: ……………………………………………………………………) 
 

Te verwittigen bij noodgeval indien ouder(s) niet bereikbaar:  
 
Naam:  ………………………………………………………..   telefoonnr.:  ……………………………………………………….. 
 
 

Belangrijke medische informatie : 
 
Naam huisarts: ……………………………………………………..  telefoonnr.: ………………………………………………….. 
 
 
Mag uw kind deelnemen aan alle activiteiten (o.a. sportactiviteiten, wandeltochten, speleologie, rappel,  
klimparcours, langlaufen, … ?      JA / NEEN   (omkring wat past) 
 
Indien niet, aan welke activiteiten mag uw kind niet deelnemen: …………………………………………………………………… 
 
 
Zijn er aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden? (vb. vlug moe, slaapwandelen,…) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zijn er ziektes te melden? (vb. astma, diabetes, epilepsie, hartziekten, …) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Heeft uw kind allergieën? (vb. geneesmiddelen, bepaalde stoffen of levensmiddelen, insectenbeten, …) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem) JA / NEEN In welk jaar ? 20……… 
Wat is zijn / haar bloedgroep?    …………….. 



 
 
Geeft u toestemming aan de leerkracht om – in dringende gevallen – pijnstillende of koortswerende medicatie die 
vrij verkrijgbaar is in de apotheek (vb. paracetamol) toe te dienen aan uw kind? U wordt hiervoor vooraf ook 
opgebeld.      JA / NEEN 
 
Voor het toedienen van dagelijkse medicatie op doktersvoorschrift: gelieve het document in bijlage in te vullen 
 
Andere inlichtingen of opmerkingen:   
 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
 
 
Gelieve deze medische fiche  in een omslag ten laatste op vrijdag 15/12 aan de leerkracht te geven. 
(Volgens de wet op de privacy mag de school deze gegevens niet bewaren na de openluchtklas. Dit document is strikt vertrouwelijk en wordt na 
de openluchtklas vernietigd) 

 
 

Vergeet niet bij vertrek de ISI+ kaart of KidsID / Identiteitskaart aan de leerkracht af te geven. 
 

 
Datum: ………………………………………………….. 
 
Naam: …………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Toestemming toedienen medicatie: 
 
 
Beste ouders  
Zoals jullie ook in het schoolreglement kunnen lezen valt het toedienen van medicatie niet onder eerste 

hulp. Leerkrachten en andere verantwoordelijken in de school mogen geen medicatie toedienen 
zonder schriftelijke toestemming en instructie van de ouders. 

 
Gelieve dit document te gebruiken bij het geven van jullie toestemming. 

 

Toedienen van geneesmiddelen op verzoek van de ouders tijdens extra-murosweek. 
 

Datum / periode: ____________________________________________________________ 

Naam van de leerling:___________________________________________________klas:___ 

Naam behandelend geneesheer: _________________________________________________ 

Telefoon geneesheer: _________________________________________________________ 

Telefoon ouders: _____________________________________________________________ 

Geneesmiddel: _______________________________________________________________ 

Dosis: ____________________________________Frequentie: ________________________ 

Opmerkingen: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Datum, Naam & handtekening ouder: 

 

 

 


