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Beste ouders en leerlingen,   

 

Het is bijna zo ver! De dagen tellen langzaam maar zeker af.  

Nog een beetje geduld en  we vertrekken naar ons verblijf  

‘De Boerderie’ bij Veurne (Beauvoorde).  

 

Je voelt dat de klasgroep  verlangend uitkijkt naar die week.  

Het enthousiasme van de kinderen is enorm groot.  

Het wordt een avontuur om nooit te vergeten.  

Alle  ingrediënten om er een geslaagde en leerrijke week van te maken 

zijn aanwezig. Ook  voor de nodige ontspanning is zeker gezorgd. Het 

programma is heel boeiend en afwisselend. 

 

In dit boekje vind je alle informatie over  onze boerderijklassen  

die je vooraf moet weten.  

Ook de afspraken over wat je moet  meenemen, waar en wanneer je 

op school moet zijn, ... kortom een hoop gegevens die je  zeker moet 

lezen.  
 

Lees alles heel aandachtig zodat je niets vergeet.  

Alles moet immers  piekfijn in orde zijn voor we vertrekken.  

 

Elke dag komt er een verslag met foto’s op de facebookpagina.  

Zo kan het wel en wee van jouw kind gevolgd worden.  

 
Verder  in dit boekje lees je er meer over. We zijn er zeker van dat 

we er voor uw kind een pracht van een week zullen van maken!  

 

Nancy, Kris, Claire en Lies  
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1. Ons verblijf 
 

 

 

‘De Boerderie’ is een actieve boerderij. Boer Dirk verbouwt hier 

aardappelen, suikerbieten, tarwe en maïs. Een unieke gelegenheid om 

heel wat kinderen onder te dompelen in het plattelandsleven.  

De keuken op de boerderij staat voor puur, vers en gezond! 

 

De leerlingen krijgen de kans om de dieren op de boerderij te aaien, 

knuffelen of ze mee voederen of verzorgen …  Het kan allemaal. 

 

Ons tijdelijk verblijfadres is: 

De Boerderie 

Groeneplaats 3 

8630 Beauvoorde – Veurne 

www.logerenopdeboerderie.com 

 

 

Bij dringende gevallen mag steeds contact opgenomen worden met 

Nancy , Lies of de school. 

 
 

Nancy: 0479 52 44 94 
 

Lies: 0474 55 72 45 

 

School :050 387 803 
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2. Bagage  

 
 

We gaan met de bus naar Beauvoorde. De bagage breng je 

maandagmorgen mee naar school. Wij zorgen dat alles op de boerderij 

terecht komt.  

 

Hieronder vind je een lijst met wat je allemaal best meeneemt.  

Zoals je ziet, is het nogal  een lange lijst. Telkens je iets in je valies hebt 

gestopt, kleur je het bolletje.  

Veel inpakplezier!  

 

Slaapgerief:  

0 bed-overtrek (donsdeken is op de boerderij aanwezig) 

0 onderlaken  

0 kussensloop (verplicht)  

0 pantoffels  

0 pyjama (+ eventueel reserve) 

0 knuffel 

0 extra: pamper, … 

 

Kledij: 

0 broeken 

0 t-shirts 

0 voldoende sokken 

0 voldoende ondergoed   

0 trui 

0 jas  

0 gemakkelijke schoenen 

0 regenjas 

0 laarzen 
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Wasgerief:  

0 handdoeken  

0 washandjes 

0 zeep/douchegel 

0 tandenborstel 

0 tandpasta 

0 bekertje  

0 kam/borstel  

0 shampoo 
 

Allerlei:  

0 grote zak voor vuile kleren (met naam op) 

0 medicatie (enkel de externe kinderen) 

0 ISI-kaart of kids-ID 

0 drinkfles 
 

 

Probeer alles te naamtekenen!  
(Kan eenvoudig met balpen op etiket.)  
 

Wat neem je zeker niet mee!   
Snoepgoed, gsm, nintendo, i-pad, geld, …  

Kortom, alles wat je niet kwijt wenst. 
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3. Vertrek 

 
Op maandagmorgen vertrekken we rond 10.30 uur.  

Na het inladen van de bagage zetten we ons schrap richting  

‘ De Boerderie ‘ in Beauvoorde.  
 

Vergeet je ISI-kaart of kids-ID niet af te geven aan een leerkracht! 

Dit hebben we nodig in  geval jou daar iets overkomt. 
 

Wie zin heeft kan ons natuurlijk komen uitzwaaien aan de school. 

 

 

 

 

4. Medische fiche 
 

Bij deze brochure hoort ook een medische fiche.  

Voor interne leerlingen wordt dit ingevuld door de medische dienst, 

voor externe leerlingen is  het de bedoeling dat  je die zo correct en 

volledig mogelijk invult met invoeging van  twee stickers van de 

mutualiteit.  

In sommige gevallen is het voor ons noodzakelijk  dat wij op de hoogte 

worden gebracht van eventuele gezondheidsproblemen of  kleine 

kwaaltjes. Dit kan gaan van het nemen van medicatie, typische 

allergieën,  hooikoorts, dieet,... tot angstaanvallen 's nachts. De 

gegevens blijven natuurlijk  strikt vertrouwelijk. 

 

Bij interne kinderen wordt de medicatie meegegeven door de 

medische dienst. Externe kinderen mogen hun medicatie afgeven aan 

de leerkracht. Wij zorgen ervoor dat de medicatie strikt opgevolgd 

wordt. 

 

De EHBO- koffer hebben wij altijd bij de hand. 
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5. Activiteiten 
 

 

 

 

Op de boerderij valt er heel wat te beleven maar we verklappen 

natuurlijk nog niet alles! Het  moet nog een beetje een 

verrassing blijven. We  geven wel al enkele activiteiten mee die 

op het programma staan: kennismaken met de dieren op de 

boerderij, schatjes van patatjes, boerenfitometer (fysieke 

spelletjes) … . 

 

Elke dag is er ontbijt, middagmaal, vier-uurtje en avondmaal 

voorzien. 

 
 

6. Terugkomst 
 

Om 15h00 vertrekken we uit Beauvoorde om tegen 16h00 in Ter Dreve 

aan te komen.  

 

Laat ons weten of uw kind na het verblijf wordt opgehaald, met de bus 

naar huis gaat (16h), terug aansluit in de leefgroep, … . 
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Wij hopen op een fantastische driedaagse, vol zon en plezier.  

Het wordt leerrijk met vele (ont)spannende momenten. 

We zijn er zeker van dat het voor de kinderen een unieke ervaring 

wordt die ze niet  gauw zullen vergeten.  

 

 

Leerlingen van Kompas en De Brug 

Nancy, Kris, Claire en Lies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubao Ter Dreve 

Koning-Albert I-laan 188 

8200 Brugge (Sint-Michiels) 

050/38.78.03 
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