
Horizon vzw 

  Kapellestraat 88 

8450 Bredene 

 

JOEPIEJEE!  WIJ GAAN NAAR ZEE!!! 
 

Wanneer?    Van 29 maart tot en met 1 april 2022. 

Hoe laat?  We verzamelen om 7.1O uur op de kleine speelplaats. 

Wat heb ik aan? De kinderen komen in aangepaste kledij (geen uniform) naar school  

en dragen een degelijke (regen)jas met kap en goede stapschoenen. 

Ze dragen ook hun fluovest van de school. 

 

Wat neem ik mee in één koffer of sporttas? (Deze gaat in de koffer van de bus.) 

kledij: 

- twee truien 

- lange broeken 

- korte broek (afhankelijk van het weer) 

- 4 paar kousen 

- 4 onderbroeken 

- hemdjes en/of T-shirts 

 

om buiten te spelen/leren:  

- een extra jas met kap 

- 1 paar reserveschoenen  

- muts of haarlint, sjaal, handschoenen 

- zonnemelk (afhankelijk van het weer) 

 

om te slapen: 

- pyjama 

- hoeslaken (2 m bed) 

- kussensloop 

- slaapzak 

 

voor sfeer en gezelligheid: 

- knuffel (klein!) 

- 2 stripverhalen of leesboek(en) 

- 1 pennenzak met schrijfgerief, kleurtjes, lijmstift en schaar 

- pillampje 

- kledij en/of materiaal voor bonte avond (niet verplicht) 

 

hygiëne: 

- zakdoeken 

- toiletzak met:  tandenborstel, tandpasta, beker 

zeep of douchegel, shampoo 

kam of borstel 

kleurloze lippenbalsem 

- haardroger (als deze thuis ook gebruikt wordt) 

- 2 handdoeken en 2 washandjes 

- zak om gebruikt linnen in weg te bergen 

 

 



Wat neem ik mee in een aparte plastic zak? (Noteer je naam op de zak!  Deze zak steek 

je niet in je koffer.) 

- 1 paar rubber laarzen (liefst waterdicht ;-) en voldoende hoog) 

 

Wat neem ik mee in een aparte rugzak? (Deze neem je mee in de bus en als we op  

uitstap gaan.) 

- een lunchpakket met drank (geen frisdrank) 

- twee gezonde snacks (geen snoep) 

 

Wat geeft mijn mama/papa dinsdagmorgen aan mijn juf? 

- Kids-ID of identiteitskaart (12+) of ISI+ kaart 

Deze krijgt uw kind vrijdag in de bus terug. 

 

Wat geeft mijn mama/papa dinsdagmorgen aan juf Audrey? 

- specifieke medicatie (voorzien van medisch attest) 

 

Wat laat ik veilig thuis? 

- elektronische apparaten 

- fototoestel 

- geld 

- gsm 

- juwelen 

- snoep 

- waardevolle voorwerpen 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken op 1 april in Knokke-Heist rond 15.00 uur.  

We hopen rond 17.00 uur in Brasschaat te zijn. 

Zorg ervoor dat overal  

je naam op staat! 

Ik krijg graag post van jou!   

Wil je me een brief/kaartje sturen a.u.b.? 

Het adres vind je op dit blad. 

 

Alvast bedankt mama, papa, … 


