
 
 

 
 
 

Zeeklassen Westkust  
 
Beste Ouders, 
 
Hier volgen nog enkele info- en aandachtspuntjes i.v.m. de komende zeeklassen. 

Vertrek. 
Op maandag 18 oktober 2021 is iedereen ten laatste om 8.15 uur aanwezig op 
de school. 
De leerlingen gaan naar de speelplaats.  
Mogen we vragen dat de ouders de bagage afzetten op de parking van de bus. 
(voor de school) We komen samen met de leerlingen naar de bussen 
zodat de ouders nog de tijd hebben om afscheid te nemen. We vertrekken aan de 
school om 8.30 uur. 
 
Terugkomst. 
Vrijdag 22 oktober 2021, omstreeks 15.30 uur. 
 
Adres van onze verblijfplaats 
Reigersnest 
Prins Boudewijnlaan 39 
8670 Koksijde 
 
Het telefoonnummer alleen gebruiken in dringende gevallen a.u.b. 
Tele: 0032/(0)58-51 29 25 
 
Onze begeleiders en stagiaires zijn: 
Anja De Sutter, Ides Brondeel, Mieke Van der Bruggen, Luk Windels,  
+ stagiaires 
 
Met beleefde groeten, 
 
Directie en leerkrachten 
 

 

 

 

 

 

 



Info in verband met de zeeklassen… 

1. Wat nemen we mee in onze koffer? 

- Pyjama 

- Slaapzak, kussensloop, matrasovertrek. 

- Wandelschoenen, pantoffels, sportschoenen. 

- Lange broeken, korte broeken 

- Voldoende kousen en ondergoed. 

- Warme kledij, regenkledij 

- Handdoeken en washandjes, zeep en shampoo 

- Tandenborstel en tandpasta 

- Linnenzak of kussensloop voor vuile kledij 

- Verkleedkledij casino, muziek voor de laatste avond 

- Een gezelschapsspel en enkele stripverhalen 

- Postzegels + briefomslagen en eventueel briefpapier. Gelieve de adressen 
reeds op de briefomslagen te noteren. (postkaartjes zijn op het domein te 
verkrijgen) 

- Zonnebrandcrème, hoofddeksel (petje…), zonnebril (hopelijk hebben we dit 
nodig)  

- Zaklampje 

- Eventueel: een strandschop (apart meebrengen naar de klas) 
 
ALLES NAAMTEKENEN! 

 
 
 
 
 

2. Klein rugzakje (voor vieruurtje bij dagtochten) 

     - Indien nodig medicijnen (voor het vertrek af te  
   geven op het secretariaat) 

- Een lippenbalsem (tegen pijnlijke lippen door de wind) 

- Vergeet zeker niet je picknick voor de eerste        
             middag in je rugzak te steken. 

 

 

 

 

 

 



3. Tips…. 

* Wie wil mag een fototoestel meenemen, maar je draagt er wel zelf zorg voor ! 

* We zijn 5 dagen weg met een grote groep kinderen van je eigen leeftijd, we zijn aan 
zee en hebben een groot speelterrein helemaal voor ons alleen. Het zou een beetje 
raar zijn om dan allemaal ons eigen spelletje mee te nemen. Daarom spreken we af 
om vijf dagen zonder smartphone, elektronische spelletjes,… te overleven. Voor 
sommigen misschien een zware opdracht… 

*We proberen om dagelijks een bericht te sturen naar het ‘Blog Zeeklassen 5de’ van 
de schoolwebsite (www.vlswonderster.be) 

* Steek alles in één koffer of rugzak. Overdrijf niet, we zijn niet weg voor een 
volledige maand. 

* Vergeet niet om alles te naamtekenen. Elk jaar blijven er een aantal zaken achter 
die van niemand zijn…. 

 

 

Koksijde/Sint Idesbald verwacht ons….. Het programma zit goed 
vol, we zijn in een mooie omgeving en gaan dingen meemaken 
die je misschien nooit meer zal doen later. 

Vergeet zeker je goed humeur niet….. 

http://www.vlswonderster.be/

