
Xaveriuscollege       zeeklas  2018 

Beste ouders, 

De zeeklas komt stilaan dichterbij; hier volgen nog enkele belangrijke praktische zaken. 

o Vertrek en aankomst  

We vertrekken op  dinsdag 12 juni  op de speelplaats om 8.30 u. Kom best een kwartiertje vroeger 

zodat u de kids-ID kan afgeven en nog even rustig de nodige informatie kan doorgeven.                                                                                   

Vrijdag  15 juni  zijn we omstreeks  13.30 u terug op school. U ontvangt een bericht bij aankomst. Het 

is fijn dat de kinderen niet te lang moeten wachten.  

           !!! maandag 11 juni is er gewoon school van 8.30 u tot en met 15.35 u.                 

WAT BRENGEN WE MEE BIJ HET VERTREK?                                            

o Een klein rugzakje met daarin een koekje en een lunchpakket met 

boterhammetjes (NIET IN EEN BROODDOOS, wél in zilverpapier). Voorzie 

ook een plastic (wegwerp) flesje water. 

o Onze bagage 

De bagage gaat mee met de bus. Volg nog wel even volgende richtlijnen. 

!!! Voorzie 1 grote sporttas (geen koffer) 

!!! Wat niet in de sportzak kan, moet er wel aan bevestigd worden. 

!!! Alle spullen voorzien van de naam van uw kind (instrijklabels, onuitwisbare stift…) 

!!! U ontvangt een gekleurd lint met daarop de kamernummer. Bevestig dit duidelijk zichtbaar aan 

de buitenkant van de bagage.                                                                      

 

 Kussensloop, slaapzak en hoeslaken voor matras (onderlegger, reserve slaapzak en 

reserve hoeslaken voor eventuele bedplassertjes) 

 1 badhanddoek,  1 gewone handdoek  en  3 washandjes. 

 voor zeep en shampoo zorgen wij.  Indien uw kind speciale zeep of shampoo moet 

gebruiken, wel zelf meegeven. 

 Toilettasje met : tandenborstel + tandpasta + bekertje en kam of borstel 

 Haarrekkertjes voor lang haar. Doe het haar van uw kind in een staartje of vlecht bij 

vertrek. Wind en zand gaan niet goed samen met lange, losse haren. 

 Pyjama 

 3 plastic zakjes met de dag erop genoteerd (woensdag , donderdag en vrijdag) 

Boterhamzakjes zijn hiervoor ideaal. 

In elk zakje 1 onderbroek en 1 paar kousen. Op elk zakje de naam van uw kind. 

 Een plastic zakje met reservekousen en  reserve-ondergoed. 

 Regenjas  

 2 truien 



 4 t-shirts 

  3 korte en  3 lange broeken. 

 Gemakkelijke sportieve schoenen en eventueel sandalen (GEEN teenslippers) 

 Pantoffels (voor binnen) 

 Zonnepet-of hoed 

 Zak voor vuil linnen  

 Kids-ID van uw kind (afgeven aan de leerkracht voor vertrek) 

 Knuffelbeer 

 3 leesboekjes of stripverhaaltjes (met naam en klas) 

Pak samen met uw kind de bagage in zodat het weet waar alles steekt. 

o Wat  nemen we niet mee ?  

 Geld/gsm 

 Snoep/ koekjes 

 Speelgoed 

 Juwelen 

 Drinkbussen of drankjes 

 Zaklamp 

 

o Adres 

Zorg er zeker voor dat uw kind tenminste 1 briefje of kaartje ontvangt. Verstuur er best al 

eentje voor de dag van vertrek of op de dag zelf. Het is ook leuk als er een kaartje tussen de 

bagage verstopt zit.                                                      

 

! Geen bezoekje brengen a.u.b.  

Naam kind + kamernummer + Xaveriuscollege 

De Horizon: Strandloper 

Kapellestraat 88 

8450 Bredene 

 S.O.S.-nummers: Juf Karen: 0497/55.64.29  Juf Suzanne: 0495/43.00.42 

   Juf Laura: 0498/29.26.63  Meester Benjamin: 0474/34.18.54 

 

We begrijpen uw bezorgdheid en waarderen uw nieuwsgierigheid maar dit nummer dient niet om 

te vragen hoe het met uw zoontje of dochtertje gaat. U kan ervan uitgaan dat uw kind zich prima 

amuseert en lekker in de watten wordt gelegd. Moest er zich iets voordoen, bellen wij u 

onmiddellijk op.  

Meester Benjamin, juf Laura, juf Suzanne en juf Karen 


