


Boerderijklassen

We maken er een 

BONTE BEESTENBOEL 

van!



Data

• Tweede leerjaar: 

maandag 21 t.e.m. woensdag 23 januari 2019

• Eerste leerjaar:

woensdag 23 t.e.m. vrijdag 25 januari 2019



Vertrek

• Vertrekplaats: voetbalterrein te Zepperen
(Sportpleinstraat)

• Tijdstip: 8.15 uur 

• Bij aankomst: 

➢ je aanwezigheid melden 

➢ Kids – ID of ISI+ kaart afgeven

➢ overhandigen van eventuele medicijnen

• De reiskoffer plaatsen bij de bus 



Belangrijk

• Label bevestigen aan de reiskoffer

• Af te geven aan de klasleekracht bij vertrek: 

➢ Kids-ID of ISI+ kaart in enveloppe met volledige naam op

➢ Medicatie met vermelding van naam in gesloten plastic 

(zip)zak

→ enkel het uiterst nodige! (EHBO school = aanwezig)

→ attest of briefje ingevuld door de behandelende 

arts!

→ gebruiksinstructies  



Maaltijden

• De kinderen krijgen 4 maaltijden: 

➢ ontbijt 

➢ middagmaal 

➢ vieruurtje 

➢ avondmaal 

• De juffen bieden hulp, maar het zou fijn zijn als 
thuis al geoefend wordt om zelf boterhammen te 
smeren en eten te versnijden. 





Voeding of allergie

• Glutenvrij eten 

• Lactosevrij eten 

• Vegetarisch

• Andere = zelf voorzien 
bezorgen bij vertrek

• Na de presentatie even melden bij de 
klasleerkracht



Wat nemen we mee? 

Kledij per dag in een plastic zakje met dagsticker
1 dag = 1 zakje = 1 sticker

We zijn 3 dagen weg, dus 2 plastic zakjes 
+

1 zakje met reservekledij!

Zoveel mogelijk naamtekenen!

Betrek de kinderen bij het maken van de koffer,
zodat ze weten welke spullen van hen zijn. 



Kledij per dag (1 zakje x 3)

• Onderbroek
• Onderhemdje
• Trui
• Lange broek
• T-shirt of bloes met lange mouwen
• Kousen (lang + warm)
• Enkele stoffen zakdoeken of een pakje papieren

Denk vooral praktisch…
Een trainingspak = handig en gemakkelijk  



Maar onze koffer is nog niet klaar…

• Winterjas (aan bij vertrek)

• Regenjas

• Muts 

• Sjaal 

• Wanten of handschoenen

• Warme laarzen (met warme sokken erin)
in een plastic zak

• Stevige speel-wandelschoenen (niet nieuw!)



Na het harde werk is het slaaptijd

• Pantoffels of slippers !!!

• Pyjama of nachtkleed 

• Knuffel 

• Slaapzak

• Kussensloop

• Onderlaken (over de matras) 



We houden het netjes… toiletgerief
• 3 washandjes 
• 2 kleine handdoeken 
• 1 grote handdoek

Toiletzak: 
• Zeep en shampoo
• Kam of borstel 
• Tandpasta en tandenborstel 
• Beker
• Ev. Haarelastiekjes, …

Douchen:
• Gebeurt 1 x per verblijf
• Douchekapje of badmuts niet vergeten 



Allerlei

• Linnenzak (voor het opbergen van vuile was, kan 
een kussensloop of vuilzak zijn)

• 1 leesboek of stripverhaal
• Een KLEIN beetje snoep (mag)
• Zaklamp
• 2 sluitbare zakjes (aandenken)

Wat nemen we niet mee: 
elektronica (gsm, fototoestel, mp3, …), zakgeld, 
boekentas, zakmes, waardevolle spullen, juwelen, 
… 



Stop een leuke foto in de koffer van 
je kind. 

Zorg voor een positieve, leuke vibe! 

Gebruik geen emotionele 
boodschappen.



Dagindeling

• 7.30 uur Opstaan 
• 8.15 uur Ontbijt
• 9.00 uur Dieren eten geven + vrij spel
• 10.00 uur Boerderijactiviteit
• 12.15 uur Lunch (warme maaltijd) + vrij spel / rust 
• 14.00 uur Boerderijactiviteit
• 16.00 uur Vieruurtje + vrij spel 
• 16.30 uur Dieren eten geven + vrij spel
• 17.30 uur Avondmaal (broodmaaltijd)
• 18.00 uur Avondactiviteit + slaapritueel
• 20.00 uur Naar bed… 



Boerderijactiviteiten



Een kijkje nemen… 



De omgeving















We houden het netjes!



De eetzaal 





De slaapkamers 





Het sanitaire gedeelte







De polyvalente zaal



Aankomst

Jullie kersverse boeren en boerinnetjes kan je 
omstreeks 16.00 uur terug verwachten aan 

het voetbalterrein te Zepperen.

Indien we vertraging oplopen, 
verwittigen we de directie van de school.



Volg je ons? 

• Facebookpagina: Het Blavierke

Tijdens het verblijf kan je elke avond een aantal 
foto’s terugvinden op de Facebookpagina van 

onze school.  



Kostprijs

De totale kostprijs bedraagt €130. 
Hierin zit inbegrepen:
• verblijf + maaltijden
• busvervoer heen en terug
• 4 georganiseerde activiteiten op de boerderij

Deze som kan in 4 schijven betaald worden:
• september: €40
• oktober, november en januari: telkens €30



Tegemoetkoming mutualiteit

• Formulieren aanvragen bij de mutualiteit

• Binnenbrengen NA de boerderijklassen 

• Directie vult in en bezorgt het u terug 



Toelage

Financiële moeilijkheden →

OCMW van uw gemeente kan helpen



Noodgeval

In dringende gevallen kan je de boerderij 
bereiken op volgend nummer: 

03 309 32 02

Ook kan je onze directie verwittigen op het 
nummer: 011/71 90 00 of 0476/60 80 15



Zelf een kijkje nemen? 

• Opendeurdag: 
→ zondag 30 september 
→ van 11 tot 19 uur 

• Adres: 
De Bonte Beestenboel vzw
Kolonie 35
2323 Wortel

• Online: 

www.debontebeestenboel.be



Boeking

• Inschrijvingsformulier invullen

• Nuttige info = geheugensteun voor de juf 

Bijvoorbeeld: wagenziek, bedplasser, …

• Voorschot van €40 (= september) betalen per 
overschrijving 



Nog vragen? 


