
zeeklassen

2016-2017



NIEUWPOORT

2 tot 5 mei 2017



Ons verblijf



De huisjes















Was en plas







De eetzaal





De omgeving





















Kostprijs

Prijs verblijf + vervoer € 105

 Verblijf – sport – maaltijden

 GO! 10%

 Schooltoelage 50% ( bewijs inleveren op 
school)

Prijs uitstappen € 20.00

Totale prijs € 125



Uiteindelijke kost

 Prijs 125.00

 Bijdrage VB 25.00

 Bijdrage OC      20.00

 Te betalen 80.00



Planning betaling 

10/’16 = 50 euro

11/’16 => 25 euro

=> 75 euro voorschot 

=> definitieve afrekening week na de 

zeeklassen via factuur



Zakgeld ?

Postzegel(s) VOORAF aan te kopen en 

mee te geven.

Omslag en briefpapier mee te geven 

We schrijven enkel een brief naar de 

ouders 

Souvenirs kopen we niet



Activiteiten dag 1

Vertrek naar Nieuwpoort ( afspraak aan 

het station)

Sport o.l.v. sportmonitoren

Verkennen van de omgeving

Brief  schrijven naar de ouders



Activiteiten dag 2

Bezoek aan het monument Albert 1, de 

jachthaven, het sluizencomplex en de vismijn

Sport o.l.v. sportmonitoren

Go-carten

Zandkastelen bouwen op het strand

IJsje/Wafel 

Bezoek van de juffen brieven en kaartjes 

kunnen meegegeven worden.



Activiteiten dag 3

Duinen en strandwandeling met gids

Sport o.l.v. sportmonitoren

Knutselactiviteit

Afsluiting 



Activiteiten dag 4 

Sport o.l.v sportmonitoren 

Bezoek aan het dierenpark De 

Zonnegloed

Vertrek om 17u

Aankomst op school om  +-18u30



De documenten

Nu in te vullen
 Medische fiche

 Document toelating ziekenhuis

Vooraf aan de juf 
 Vignetten ziekenfonds

De dag zelf aan de juf
 Medicijnen met vermelding van naam en klas.

 Document toelating medicijnen



Wat nemen we mee ?

In de rugzak

 Pennenzak (1)

 Eventueel knuffel/boekje

In de koffer 

 Zie lijst

 De kinderen dragen zelf hun koffer!



Afspraak

vertrek op dinsdag 2 mei om 9u

afspraak op het stationsplein om 8u30

vertrek op vrijdag 5 mei om 17u

aankomst op het stationsplein rond 18u30




