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Hieronder volgt een lijst van alles wat je wel en niet kan en mag 

meenemen op bosklas.  Lees alles aandachtig, zodat je niets 

vergeet! Denk eraan dat teveel bagage echt onhandig is: we zijn 

maar voor vier dagen weg! 

 

Nog deze raad vooraf:  gelieve zoveel mogelijk te 

naamtekenen! 

 

KLEDIJ 

 Pyjama 

 Voldoende proper ondergoed 

 Sokken en kousen (veel) 

 Waterdichte regenkledij 

 2 dikke truien 

 lange broek, T-shirt... 

 (regen)jas 

 muts 

 pantoffels voor binnen (VERPLICHT)  

 sportieve kleding 

 DEGELIJKE stapschoenen, rubberlaarzen. 

 

TOILETGERIEF 

 washandjes 

 badhanddoeken en gewone handdoeken 

 stuk zeep, douche gel 

 shampoo 

 tandpasta, tandenborstel, beker 

 voldoende zakdoeken 

 kam of borstel  
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SLAAPGERIEF 

 een kussensloop (een knuffel ?) 

 een matrashoes of een laken 

 een tweede laken (hoeslaken) of slaapzak 

 (geen lakens, €8 extra !) er zijn dekbedden aanwezig. 

 Een fotootje... van mama, papa,... 

ALLERLEI 

 Schrijfgerief, kleurpotloden, … 

 Gepast geld voor enkele postkaarten 

 Voldoende gefrankeerde en reeds geschreven briefomslagen. 

 een boek of strips  (naamtekenen !) 

 gezelschapsspelen (naamtekenen !) 

 enkele plasticzakjes en zak voor vuil linnen 

 Kids id-kaart 

 Cd ‘s (!! Worden door de leerkrachten bijgehouden) (naamtekenen !) 

 Rugzakje! (voor onze picknick) 

 

NIET TOEGELATEN 

o waardevolle voorwerpen 

o MP3 of computerspelen 

o GSM 
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PROGRAMMA 

 

  

Adres: Kattekerkhofstraat 2 – 8950 Heuvelland-Kemmel 

Telefoon: 057/44 59 70  

Website: www.lork.be 

Centrumverantwoordelijke: Serge Devriendt 

Ligging: op de flanken van de Kemmelberg in een bosrijke 

omgeving 

Grootte van het domein: 2 ha 

Dinsdag 24 /10 Woensdag 25/10 Donderdag 26/10 Vrijdag 27/10 

Kamers installeren 
Domein verkennen  

Jeffs Valley – 
paarden mennen 

Spelenparcours Fotozoektocht. 

Kompaswandeling  Wijngoed 
Monteberg 

Keltische queeste 

Naar huis... 

Gezelschapsspelen 
en knutselen 

Muurklimmen en 
sport 

VERRASSING ! 
Je mag iets kleins 

meebrengen om je te 
verkleden. (Je maakt 

niemand bang‼!) 
Goede zaklamp mag. 
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Wat mag je extra meebrengen :  

 

 Je zit samen met 4 of 5 op een kamer. Je mag 4 of 5 kleine snoepjes meebrengen of iets 

anders lekkers maar het moet een klein extraatje zijn ! (We krijgen al heel veel lekker 

eten in de Lork).  

's Avonds mag je dan aan elkaar op de kamer trakteren. (Voor het slapengaan nog even 

gezellig samenzijn, een snoepje, koekje, yoghurt... tandjes poetsen en in bed.) We zijn 

onverbiddelijk, wie grote zakken snoep meeheeft moet die afgeven ! De vakantie wordt 

heel leuk, gezond. Niemand moet misselijk worden van het vele snoepen. 

 

 Je mag een leuke outfit meebrengen voor de laatste avond. De activiteit gaat door in de 

Lork, het hoeft niet extra warm te zijn, het is geen buitenactiviteit. 

 

 Elke avond komt een klein verslagje op de website van de school, ook de foto's 

proberen we zo snel mogelijk op de site te plaatsen. Vandaar, geen gsm... zeg nu zelf, 

we zijn groot genoeg om vier dagen met z'n allen door te brengen zonder mama, papa... 

Het wordt een kei-toffe vierdaagse !  

 

 

 

 


