
Talentklassen 12 tot 16 maart 
 
 
Omdat het bijna zover is, geven we u graag een bundeltje boordevol informatie mee 
over ons verblijf te Malle. 
 
In dit bundeltje kan u vinden :  

- De afspraken over vertrek en aankomst. 
- Een weekplanning.  
- Telefoonnummer waarop je ons kan bereiken. 
- Een lijst om de koffers in te pakken met nuttige tips. 
- … 

 

 
 
Link voor de blog van de talentklassen. 
è http://talentklassen.weebly.com 
 
 
Belangrijk :  
     è De leerlingen hebben helemaal geen zakgeld nodig. 

è Snoep en koeken mogen niet meegebracht worden. 
è Gsm niet toegestaan ook niet voor foto’s. 

  



 

Afspraken vertrek en aankomst 
 
De talentklassen lopen van 12 tot 16 maart 2018. 
Dat zijn dus vijf dagen met daarbij vier overnachtingen. 
 
VERTREK 
 
Wij spreken af op de speelplaats van de lagere school en verzamelen om 8u30, 
zodat we om 8u45 kunnen vertrekken. 
 
De kids-ID’s (als je dat hebt) of isi+-kaarten worden op dat moment aan de 
klasleerkracht afgegeven. 
 
Wanneer wij naar de bus gaan, vragen wij aan de ouders om even te helpen met de 
koffers. De leerlingen gaan vervolgens op de bus zitten. Ouders komen niet op de 
bussen. Graag afscheid nemen voor we op de bus stappen. 
Dit vragen wij u zodat er zeker geen verwarring ontstaat bij tellingen. 
Wij hopen dat wij hiervoor op uw begrip kunnen rekenen. 
 
OPMERKING : Wij vragen om de leerlingen een flesje water en een koekje mee te 
geven zodat ze bij aankomst iets kunnen eten en drinken. Belangrijk is ook dat de 
kinderen reeds ontbeten hebben. Wie reisziek wordt, gelieve dit te melden aan de 
leerkrachten. 
 
 
AANKOMST 
 
Op vrijdag 16 maart worden wij rond half drie op school verwacht (mits er geen 
vertragingen optreden). 
 
Mogen wij ook hier vragen om eerst te helpen bij het uitladen van de koffers en 
nadien te wachten tot alle kinderen veilig van de bus gestapt zijn. Dit ook weer 
om de structuur te bewaren en misverstanden te voorkomen.  
 
De leerlingen wachten op hun koffer en mogen nadien mee met hun ouders naar 
huis. De kinderen mogen enkel vertrekken indien de ouders bij de bus hun kind 
opwachten. De kinderen mogen niet alleen met hun koffer de straat oversteken.  
 
De kids-id of isi+-kaart wordt op het einde van de rit aan de leerlingen gegeven.  
Ouders die medicatie hadden gegeven aan de leerkracht mogen deze ook 
terugvragen aan de leerkrachten. 
 
Indien uw kind moet wachten in de bewaking of met iemand anders naar huis rijdt, 
gelieve de leerkrachten hiervan op de hoogte te stellen. 



Weekplanning 
. 
Maandag 12 maart 
 
Vertrek omstreeks 8u45  
Aankomst aan het Provinciaal Vormingscentrum te Malle 
Kennismakingsopdrachten met de krachten en het domein 
Lunch! (warme maaltijd) / videodagboek 
Workshop circustechnieken 
4-uurtje 
Installeren in de slaapkamers (De verdeling werd reeds op voorhand gemaakt, maar de leerlingen krijgen tijd om 
hun spulletjes rustig uit te pakken.) 
Avondmaaltijd 
Kaartjes schrijven 
Verfrissen en slapen 
 
Dinsdag 13 maart 
 
Wekken en ontbijt. 
Workshops techniek/ verhalen /T-shirts 
Lunch! (warme maaltijd) / videodagboek 
Vervolg workshops 
Vrij spel  
4-uurtje 
Douchen 
Avondmaaltijd 
Film 
Slapen 
 
Woensdag 14 maart 
 
Wekken en ontbijt. 
G-sport 
Lunch! (warme maaltijd) / videodagboek 
Verrassingsactiviteit 
4-uurtje 
Vrij spel 
Avondmaaltijd 
Talentenquiz 
Verfrissen en slapen 
 
Donderdag 15 maart 
 
Wekken en ontbijt. 
Workshops muziek/beeld/natuur/media 
Lunch! (warme maaltijd) / videodagboek 
Vervolg workshops 
4-uurtje 
Vrij spel + koffers inpakken 
Avondmaal 
Douchen 
Party!? 
 
Vrijdag 16 maart 
 
Wekken en ontbijt 
Verder inpakken koffers/ kamers ontruimen 
Afronden talentklassen met graffiti 
Lunch! (warme maaltijd) / videodagboek 
13u30 Vertrekken we naar Hofstade waar we omstreeks 14u30 mogen verwacht worden. 
  
 
 



Telefoonnummers van de 
leerkrachten. 
 
 
Even bellen om te vragen aan uw zoon of dochter hoe het gaat, is helaas niet 
mogelijk. 
 
Wij vragen u dit nummer dus enkel te gebruiken in geval van uiterste nood! 
Kinderen worden niet aan de lijn geroepen. 
 
Nummer talentklassen è 0488 24 49 76  
 
Indien u ons niet kan bereiken om welke reden dan ook, dan kan u altijd een bericht 
achterlaten bij de directeur of het secretariaat van onze school. Zij zullen deze 
boodschap dan wel zo snel mogelijk doorgeven. 
Het is namelijk mogelijk dat onze gsm op stil staat of niet vlakbij ons is.  
 
GO! basisschool Ter Berken 
Ambroossteenweg 13 
1981 Hofstade  
Tel.: 015/61 23 69  
E-mail: directie@terberken.be 
 
We willen nogmaals benadrukken dat dit enkel voor noodgevallen is. 
Zonder geldige reden zullen leerlingen niet doorgegeven worden aan de telefoon. 
 
 
Belangrijke informatie :  
De kinderen kunnen post ontvangen. U kan dus een kaart of brief sturen naar uw 
ukkepuk. U gebruikt dan het voorbeeld hieronder om de juiste adressering te 
hebben.  
 
Provinciaal Vormingscentrum Malle 
GO!Ter Berken – naam van uw kind 
Smekenstraat 61 
2390 Malle 
 
OPM : Vergeet niet om uw briefjes tijdig op te sturen zodat ze zeker aankomen. Het 
is voor de kinderen erg leuk om toch een boodschap van thuis te krijgen.  
 
 
Indien u ook graag een kaart of brief terugkrijgt, is het belangrijk dat u de kinderen 
postzegels en adressen meegeeft!  
Ze zullen van de leerkrachten 1 postkaart krijgen (als mama en papa gescheiden 
zijn, dan worden er 2 kaarten verstuurd), maar indien u meer briefwisseling wil, kan u 
best zelf nog wat papier meegeven.  
Postzegels dienen meegegeven te worden door de ouders.  
 
 



Ik ga op reis en ik neem mee… 
 

 tandenborstel 
 tandpasta 
 shampoo 
 zeep of douchegel 
 4 washandjes 
 2 grote handdoeken 
 1 kleine handdoek 
 kam of borstel 
 eventueel haarelastiekjes en speldjes voor de meisjes 
 zakje voor vuile kledij 

 
 5 propere onderbroeken (= 4 plus 1 reserve) 
 5 paar propere sokken (= 4 plus 1 reserve) 
 4 propere T-shirts 
 kledij voor de ‘party’ op donderdag 
 truien  
 regenjasje 
 schoenen aangepast aan de weersvoorspellingen 
 pantoffels 
 lange broeken (sportkledij) 

 
 pyjama 
 teddybeertje / knuffel (eventueel) 
 strip of leesboek  
 gezelschapsspelletje(s) voor op de kamer è Ze moeten wel makkelijk in de 

koffer passen  
 postzegels, balpen, enveloppen, briefpapier, … 

 
 Kids-ID è Op maandag aan de leerkracht afgeven 
 medicatie è Voorzien van de naam van de leerling en de dosis die moet 

genomen worden. Afgeven aan de klastitularis bij vertrek.  
 
Dit alles verpakt in een reistas of koffer die de kinderen ZELF kunnen dragen. 
 
 
Kids-ID (als je dat hebt) of isi+-kaart wordt maandag 12 maart aan de juf/meester 
gegeven!! 
 
  


