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de wingerd op reis
Om de twee jaar worden in de wingerd de koffers boven gehaald om op reis te gaan. Op 6 mei
trekken de kinderen van het derde en vierde leerjaar naar de Vierhoekhoeve in Gijzenzele
(Oost-Vlaanderen). Deze boerderijklassen zijn een traditie geworden en bestaan al vele jaren. We
bieden de kinderen een sterk en verantwoord programma aan. Op boerderijklassen gaan is wel een
beetje vakantie, maar in de eerste plaats gaan we er om te leren.
Heel wat activiteiten sluiten namelijk aan bij de lessen W.O.,
muzische vorming en taal. Het boeiende is dat de kinderen de
zaken waarover ze leren in levenden lijve kunnen waarnemen en
ervaren. We noemen dat realiteitsgebonden onderwijs. De
kinderen leren een stukje van de wereld en de natuur op een
proefondervindelijke manier kennen. Tijdens de boerderijklassen
zullen de kinderen ook leren samenwerken, leren kiezen, leren
plannen …
Een tweede punt waarom boerderijklassen zinvol zijn, is het sociale aspect. De kinderen leven drie
dagen samen met hun leeftijdgenoten en leerkrachten. Ze vormen een kleine samenleving waarin
ze elkaar leren helpen, leren afspreken, leren beslissen en kiezen … Voor verschillende kinderen
zullen deze boerderijklassen de eerste belevenis buitenshuis zijn zonder mama en papa. Een
spannend moment voor de kinderen maar ook voor de ouders. Voor mama's en papa's is het een
kans en misschien ook een uitdaging om hun zoon of dochter enkele dagen los te laten. We
begrijpen dat u als ouder het hier misschien moeilijk mee hebt, maar toch willen we vragen om dan
even door te bijten. Het voordeel is dat je kind in een vertrouwde groep op reis gaat en het in
goede handen is van onze leerkrachten. We zijn er van overtuigd dat deze boerderijklassen sterk
bijdragen bij de persoonlijke ontwikkeling.
Een derde punt wat de boerderijklassen zo sterk maakt is het multiculturele aspect. De kinderen
leven drie dagen samen met klasgenootjes die een andere thuiscultuur kennen en ervaren zo dat
er verschillen bestaan als het gaat over eten, gaan slapen, vrijetijdsbesteding … Met deze
verschillen leven is zeker een hele verrijking.
Tijdens de info-avond over de boerderijklassen wordt er heel wat verteld over het verblijf, de
activiteiten … In deze bundel vind je de praktische informatie over de boerderijklassen. Heb je
als ouder bedenkingen, problemen of twijfel je of je zoon of dochter wel mee op boerderijklassen
kan, dan raden we aan om dit ruim op voorhand met de leerkracht of de directie te komen
bespreken. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken zodat uw zoon of dochter toch mee
kan op deze onvergetelijke driedaagse. Als schoolteam doen we enorm ons best om er boeiende
en fantastische dagen van te maken. Wij hopen en rekenen erop dat we met de hele klas op reis
kunnen. Vul daarom zeker de inschrijvingsfiche in.
Kinderen die niet meegaan zijn verplicht om naar school te komen. Ze krijgen taken en opdrachten
die aansluiten bij wat geleerd wordt op de boerderijklassen. Tijdens deze boerderijklassen leren
de kinderen heel wat zaken waar later in de klas aan wordt verder gewerkt.

het verblijf
Het domein waar we verblijven heet De Vierhoekhoeve en is gelegen in Gijzenzele (OostVlaanderen). De naam van de hoeve verwijst naar de 4 oerelementen : water, zon, aarde en lucht.
Het is een familiebedrijf dat jaar in jaar uit scholen of jeugdbewegingen ontvangt en hen
gedurende een halve of hele week laat meedraaien in het boerenleven : dieren voederen, stallen
uitkuisen, knuffeltijd bij de dieren, koeien melken …
Het is een kindvriendelijk domein met heel wat recreatiemogelijkheden. Zo is er naast het erf
met de stallen en de dierenweide een grote speelweide en een voetbalveld, waar de kinderen zich
tijdens hun vrije tijd kunnen uitleven.
Boer Etienne en boerin Rita zijn de eigenaars van het domein. Samen hebben zij drie kinderen : 2
dochters en een zoon die soms helpen bij de begeleide lessen. Het zijn vriendelijke en zeer
behulpzame mensen die steeds bereid zijn om vragen op een beleefde manier te beantwoorden.
Boer Etienne staat in voor het werk buiten en boerin Rita verzorgt het eten in de keuken. Zij
werkt steeds met verse producten en tovert de heerlijkste maaltijden tevoorschijn. We vragen
dat de kinderen alles proberen te eten. Kinderen die vegetarisch zijn of die omwille van
godsdienstige redenen niet alles mogen eten, kunnen een aangepaste maaltijd krijgen. Gelieve dit
wel op de medische fiche duidelijk aan te duiden. Na het eten staat elke groep 1 keer in voor het
klaarzetten van de refter voor de volgende maaltijd.
Voor het verblijf wordt de groep van Terhagen ondergebracht in het
rode gebouw. De kinderen slapen in stapelbedden in één grote slaapzaal.
Ook de leerkrachten slapen in deze zaal. Op de zolder hebben we een
eigen klaslokaal en we krijgen ook een berghok toegewezen voor onze
laarzen.
De kinderen krijgen de kans om zich elke dag te douchen. De doucheruimte is een
gemeenschappelijke ruimte maar jongens en meisjes gaan op een ander tijdstip douchen. De ene
keer gaan de meisjes als eersten douchen en de dag nadien de jongens. Op de slaapzaal zijn er
toiletten voorzien. ’s Nachts brandt er niet veel verlichting. Vandaar dat de leerlingen een
zaklamp mogen mee brengen, waardoor ze niet in het donker hun weg moeten zoeken.
Graag al een kijkje nemen? https://www.devierhoekhoeve.be/boerderijklassen/

periode en kostprijs van de boerderijklassen
Wij vertrekken op woensdag 6 mei en komen terug op vrijdag 8 mei.
De totale kostprijs voor deze driedaagse bedraagt € 133 per kind.
We raden jullie ook aan eens bij het ziekenfonds te informeren. Meestal komen zij ook tussen in
openluchtklassen. Jullie krijgen na de boerderijklassen een formulier van de school en als u
hiermee naar de mutualiteiten stapt, krijgt u een terugbetaling.
Verschillende kinderen hebben al gebruik gemaakt van de spaarkaart en hebben ondertussen
alles/een heel deel van de prijs bij elkaar gespaard. In dit mapje zit, indien nog van toepassing,
een overschrijving met het resterende te betalen bedrag. Gelieve dit, zo vlug mogelijk te betalen.

communicatie
Voor kinderen die een paar dagen van huis zijn is het leuk een briefje te ontvangen. Verras
daarom uw bengel met een krabbeltje, een kaartje … Vergeet echter niet dat een brief al snel
twee tot drie dagen onderweg is. Noteer in de brieven geen droevige gebeurtenissen (dood van
een huisdier... ) en zaken waardoor kinderen heimwee krijgen naar huis of van streek geraken.
Misschien kan je al na het weekend een kaartje of een brief opsturen zodat de kinderen woensdag
zeker post ontvangen. Vraag ook aan oma, opa, nonkel, tante … om een keer te schrijven.
Ons adres :

Vierhoekhoeve
naam van het kind ( de Wingerd Terhagen )
Brielstraat 71
9860 Gijzenzele

Er is geen mogelijkheid voorzien om de kinderen telefonisch te spreken. Enkel in dringende
gevallen kan u op het gsm-nummer van een leerkracht een bericht achterlaten. Indien nodig belt
de leerkracht u zo snel mogelijk terug. U kan ons steeds bereiken op het noodnummer
0486/47 90 63 (juf Ann) of 0496/64 15 76 (juf Annelies).
Een bezoekje brengen aan je kind op boerderijklassen kunnen wij niet toestaan.

medicijnen, ziekte, problemen …
Als uw zoon of dochter medicijnen moet nemen, kan dit enkel wanneer jullie de leerkracht een
doktersattest bezorgen. (invullen op de gezondheidsfiche). Bij het vertrek worden deze
medicijnen ingezameld. Gelieve duidelijk de naam van het kind op de medicijnen te schrijven, het
tijdstip en de hoeveelheid van inname.
Mogen wij ook vragen indien er medische problemen of andere zaken zouden zijn waarmee de
leerkracht dient rekening te houden deze zo correct mogelijk mee te delen en in te vullen op de
gezondheidsfiche. Deze worden persoonlijk en in vertrouwen behandeld. Waar nodig kunnen we
dan regelingen treffen zodat we niet voor onverwachte problemen komen te staan.
Deze fiche wordt liefst zo vlug mogelijk ingevuld en teruggegeven aan de leerkracht.

koffers pakken
In het deel hieronder vinden de ouders wat ze de kinderen wel en niet mogen meegeven op
boerderijklassen. Er is telkens een checklist voorzien waar je op kan aanduiden wat er al is
ingepakt.
Wat nemen we zoal mee?
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pantoffels (turnpantoffels mag ook)
stevige schoenen
hoge, waterdichte laarzen (verplicht)
min. 3 paar kousen of sokken
voor elke dag propere kledij
(lange broek, trui,T-shirt)
schort of grote T-shirt voor tijdens de broodles
regenkledij (eventueel sjaal en muts)
ondergoed
zakdoeken
badlaken, handdoeken, washandjes
toiletgerief (zeep, tandpasta, tandenborstel, beker, kam of borstel)
slaapkledij + (niet levende) knuffel
zak voor het gebruikte linnen
zak voor (eventueel vuile) laarzen
slaapzak + hoeslaken + kussensloop + matrasbeschermer (indien nodig)
indien nodig medicijnen (zeker de leerkracht inlichten)
schrijfgerief (balpen, potlood, gom) getekend en in een pennenzak of plastic zakje

’s Morgens voor het vertrek af te geven aan de klasleerkracht
O medicatie en Kids-ID of ISI+
NIET VERGETEN!
O Kids-ID (Bij thuiskomst op school worden deze onmiddellijk teruggegeven.)
Mag ook, hoeft niet !
O twee stripverhalen, gezelschapspelletje (zeker getekend)
O fototoestel
Wat laten we thuis?
O zakgeld
O waardevolle voorwerpen
O gsm en computerspelletjes
Tips !!!



Alles duidelijk tekenen !!!
(zeker ondergoed, handdoeken, washandjes, zakdoeken, schoeisel).
Duid op deze lijst aan wat er in je valies of sportzak zit en breng dit blad mee.
Dit maakt het inpakken gemakkelijker.

het programma
Omstreeks half 11 arriveren we op woensdag 6 mei op de Vierhoekhoeve. Dan staat boer Etienne
ons al op te wachten. Na een verfrissend welkomstdrankje geeft hij een korte rondleiding op zijn
erf en worden er enkele belangrijke afspraken gemaakt met de leerlingen. Daarna hebben we
even tijd om een eigen bed te kiezen in onze slaapzaal en wat uit te pakken. Om 12 uur worden we
verwacht in de refter voor het middagmaal. Na het eten houden we steeds een siësta.
Om 14 uur starten we met de begeleide activiteiten. In een doorschuifsysteem krijgen de
leerlingen gedurende de drie dagen geleide lessen. Dit zijn dierenobservatie, broodverwerking,
melkverwerking en melkschattentocht op de boerderij (geocaching). Deze lessen duren telkens
2 uur en worden gegeven door mensen van de boerderij of van buitenaf. Er wordt steeds theorie
afgewisseld met doe-activiteiten. Al wat de leerlingen zelf maken krijgen ze vrijdags mee naar
huis.
 Dierenobservatie : De leerlingen krijgen invulbladen mee en gaan naar het hok van het
desbetreffende dier. Op grote infoborden en door zelf te observeren leren ze meer over het
uitzicht, de voeding … van het dier.
 Broodverwerking : De leerlingen krijgen les van graan tot brood en maken zelf een broodje.
 Melkverwerking : Dit kan variëren. De leerlingen krijgen les over melk en maken zelf boter of
yoghurt of kaas of choco.
 Melkschattentocht op de boerderij (geocaching) : De leerlingen gaan in een spel waarbij
gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of smartphone op zoek naar de verstopplaats
van de schat.
Om 16 uur volgt er een vieruurtje en nadien is er vrije tijd of knuffeltijd bij de dieren of brengen
we een bezoekje aan de loonwerker.
Om 17.30 uur volgt er avondmaal met aansluitend nog boerderijtaken. Dit kan zijn de dieren
voederen op de jeugdhoeve, of de koeien melken, of de refter klaarzetten voor de volgende
maaltijd, of keren in de grote stal bij de koeien.
Om 20 uur volgen de avondactiviteiten.
De eerste avond mogen de leerlingen kiezen uit keuzeactiviteiten : weidespelen of knutselen i.v.m.
de boerderij en een quiz.
De laatste avond wordt afgesloten met een bonte avond en een spetterend feestje. Kinderen die
willen, kunnen op deze avond hun talenten (dansen, toneeltje, goochelen, moppen tappen…) tonen.
Gelieve wel hiervoor in te schrijven en je materiaal hiervoor zelf mee te brengen.
Op vrijdagmorgen 8 mei, ruimen we na het ontbijt de slaapzaal op en worden de koffers ingepakt.
Daarna volgt onze laatste les.
Na het middagmaal nemen we afscheid van Boer Etienne, boerin Rita en de dieren en keren we
terug naar de Rupelstreek. Omstreeks 15.30 uur zullen we arriveren in Terhagen.
Om misverstanden te vermijden, vragen we om in een begeleidende brief aan te duiden of je kind
wordt afgehaald of naar de opvang moet.

