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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. Van 11 tot 15 mei trekken de kinderen van het
vijfde en zesde leerjaar naar Sart-lez-Spa in de Ardennen.
Deze bosklassen is een traditie geworden en bestaat al vele jaren.
We bieden de kinderen een sterk en verantwoord programma aan.
Op bosklassen 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 taal, muzische vorming,
wiskunde, Frans en wereldoriëntatie. Het boeiende is dat de kinderen de zaken waarover ze
leren in levende 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 bosklassen zullen de kinderen ook leren
samenwerken, leren kiezen, leren plannen … .
Een tweede punt waarom bosklassen zinvol zijn, is het sociale aspect. De kinderen leven vijf
dagen samen met hun leeftijdsgenoten en leerkrachten. Ze vormen een kleine samenleving
waarin ze elkaar leren helpen, leren afspreken, leren beslissen en kiezen … Voor verschillende
kinderen zal deze week bosklassen de eerste (lange) 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 je het als ouder hier misschien moeilijk mee hebt, maar toch
zouden we willen vragen om dan even door te bijten. Je kind gaat in een vertrouwde groep op
reis en is in goede handen van onze leerkrachten. We zijn er van overtuigd dat deze
bosklassen sterk bijdraagt bij de persoonlijke ontwikkeling.
Vervolgens heeft onze bosklassen ook een derde troef: het multiculturele aspect. De kinderen
leven vijf 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.
In deze bundel vind je de praktische informatie over de bosklassen.
Heb je als ouder bedenkingen, problemen of twijfel je of je zoon of dochter wel mee op
bosklassen 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 je zoon of dochter
toch mee kan op deze onvergetelijke bosklassen.
Als schoolteam doen we enorm ons best om er boeiende en fantastische dagen van te maken.
Wij hopen en rekenen er op dat we met de hele klas op reis kunnen.
Kinderen die niet meegaan zijn verplicht om naar school te komen. Ze krijgen taken en
opdrachten die aansluiten bij wat geleerd wordt op de bosklassen. Tijdens de bosklassen leren
de kinderen heel wat zaken waar ook in de klas achteraf aan wordt verder gewerkt.

het verblijf
Het domein waar we verblijven heet La Sapinière. Het is een kindvriendelijk domein met heel
wat recreatiemogelijkheden. Zo is er een speeltuin, een dierenweide, een voetbalveld, een
volleybalveld en een grote speelweide. Het domein ligt op 3 kilometer van Sart en aan de rand
van een groot bos dat heel wat mogelijkheden biedt voor natuuronderzoek, wandelingen, spel …
De familie Boets zijn de eigenaars van het domein. Het zijn vriendelijke en zeer behulpzame
tweetalige mensen. Ze verzorgen ook zelf het eten in de keuken.
’s Morgens krijgen de kinderen een ontbijt. Meestal is dat brood met confituur, choco,
hagelslag, een stuk chocolade, kaas of ander beleg. Als drank is er water, melk of thee.
Het middagmaal en het avondmaal bestaan uit warm eten (mogelijkheid om vegetarisch te
eten), maar meestal zijn we ’s middags niet op het domein aanwezig en krijgen we een picknick
mee. We vragen dat de kinderen alles proberen te eten. Bij het aanschuiven aan het buffet
kunnen zij wel mee de hoeveelheid bepalen. Wat ze laten opscheppen moet ook worden
opgegeten.
Voor de kinderen zijn er slaapkamers van 6 tot 8 personen met
stapelbedden. Jongens en meisjes slapen in gescheiden kamers.
De leerkrachten slapen op dezelfde gang als de kinderen.
De kamers zijn verzorgd en hebben een wastafel, een tafel, een
kleine kast en een paar stoelen.
Elke avond gaan de kinderen zich douchen. De doucheruimte is een
gemeenschappelijke ruimte, maar jongens en meisjes gaan op een
ander tijdstip douchen. Tijdens het douchen blijven de kinderen op
hun kamer. Wanneer de ene groep klaar is met douchen is het de beurt aan de andere.

periode en kostprijs van de bosklassen
Wij vertrekken maandag 11 mei en komen terug op vrijdag 15 mei.
Op maandag verwachten we elk kind om 7.50 uur aan het begin van de Stille Weg met koffer,
dagrugzak, Kids-ID of ISI+ -kaart in de hand, eventueel medicatie (+ attest medicatie op
school, te vinden op de schoolwebsite) en natuurlijk een lach op het gezicht.
Op vrijdag 15 mei komen we rond 16.30 uur terug aan op school.
De totale kostprijs voor deze week bosklassen bedraagt € 190 per kind. We raden jullie ook
aan bij het ziekenfonds te informeren. Meestal komen zij tussen in openluchtklassen.
Alle leerlingen krijgen na de bosklassen een formulier van de school dat hiervoor kan gebruikt
worden.
Verschillende kinderen hebben al gebruik gemaakt van de spaarkaart en hebben ondertussen
een heel deel van de prijs bij elkaar gespaard. Ook werd gevraagd om al een voorschot te
storten van 35 euro. Via de rekening die nog zal volgen kan het resterende bedrag
overgeschreven worden via de schoolrekening.

communicatie
Voor kinderen die een week van huis zijn, is het leuk een briefje te ontvangen.
Verras daarom je 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... ), zaken waardoor
kinderen heimwee krijgen naar huis of van streek raken.
Misschien kan je nog voor het weekend een kaartje of een brief opsturen zodat de kinderen
maandag al post ontvangen. Misschien kunnen oma, opa, nonkel, tante … ook een keer
schrijven?
Ons adres :

naam van het kind ( de Wingerd Terhagen )
La Sapinière
Rue de la Station 1
4845 SART

De kinderen krijgen ook de gelegenheid om brieven te schrijven. Voorzie daarom postzegels,
omslagen, briefpapier, adressenlijst ... Voorgeschreven omslagen voorzien van een postzegel
zijn nog het gemakkelijkst.
Er is geen mogelijkheid voorzien om de kinderen telefonisch te spreken. Enkel in dringende
gevallen kan je op volgend GSM-nummer een bericht achterlaten. Indien nodig belt de
leerkracht je zo snel mogelijk terug.
juf Sophie
0484 83 46 32
juf Evelien
0477 74 76 00
meester Peter
0496 87 56 38
Een bezoekje brengen aan je kind op bosklassen kunnen wij niet toestaan.
Zoals elk jaar zal er ook dit jaar een communicatiesysteem zijn, zodat jullie als ouder op de
hoogte gebracht worden van de activiteiten die jullie kinderen zullen doen op de bosklassen.
Via GIMME worden jullie elke avond op de hoogte gehouden van de afgelopen dag.
Raak alvast niet in paniek wanneer je laat op de avond nog steeds geen nieuws hebt gehoord.
We blijven tot laat in de avond actief bezig waardoor een berichtje op GIMME al eens laat
kan gepost worden. Reageren op berichtjes is uiteraard altijd fijn!

medicijnen, ziekte, problemen …
Als je zoon of dochter medicijnen moet nemen, kan dit enkel wanneer jullie de leerkracht een
doktersattest bezorgen (attest medicatie op school, terug te vinden op de schoolwebsite + in
te vullen op medische fiche). Bij het vertrek worden deze medicijnen ingezameld samen met
de Kids-ID of ISI+ -kaart die elk kind afgeeft aan zijn klasjuf. Gelieve duidelijk de naam van
het kind, het tijdstip en de hoeveelheid van inname, op de medicijnen te schrijven.
Bij medicijnen die je zelf, zonder voorschrift, meegeeft uit voorzorg, moet ook het attest
medicatie worden ingevuld. Deze mag je dan echter zelf invullen. Dit hoeft niet door de
behandelende arts te gebeuren.

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 medische fiche. Deze worden persoonlijk en in vertrouwen behandeld. Waar nodig is,
kunnen we dan regelingen treffen zodat we niet voor onverwachte problemen komen te staan.
Wij nemen zelf ook een beperkte reisapotheek mee. Deze geneesmiddelen staan op de fiche
‘medicatie tijdens openluchtklassen gebruikt door de school’. Ook deze dient u ingevuld terug
te bezorgen.

koffers pakken
We schetsen verder wat jullie als ouders wel en niet mogen meegeven aan je zoon of dochter
op bosklassen. Er is een checklist voorzien waar je op kan aanduiden wat er reeds is ingepakt.

--> wat mag worden meegenomen
De volgende zaken mogen de leerlingen meenemen, maar zijn zeker niet verplicht:
een verrekijker, een fototoestel, een kompas, een horloge, een zaklamp, boeken,
stripverhalen, kleine gezelschapsspelen, een knuffelbeer, natuurboeken (om dingen op te
zoeken), ...
Ook max. €5 zakgeld is toegestaan om tijdens ons bezoek aan Spa een souvenirtje te kopen op
de lokale markt of in het grote bedrijf van Spa dat we die middag bezoeken.

---> wat niet mag worden meegenomen
Het is overbodig of gevaarlijk de volgende zaken mee te geven:
extra geld, dekens, een thermosfles als drinkbus, een zakmes, computerspelletjes, snoep,
kauwgom, heel goede kleren, een GSM, een radio, tablet/IPad, …

---> in je dagrugzak
Een degelijke rugzak om mee te nemen op onze dagelijkse tochten is belangrijk.
Er mag voldoende plaats in zijn om wat extra reservekledij, een lunchpakket, een schrijfplank,
werkmateriaal, werkboekjes ... mee te nemen.
Wat je (bij vertrek) in je rugzak moet steken:
O een lunchpakket en een drankje voor ’s middags
O een drinkbus met alleen maar plat water
O een koek en/of fruitje
O een goede waterdichte regenjas
O een pet tegen de zon, (zonnebril)
O zonnecrème
O schrijfplank/klembordje + schrijfgerief (balpennen + kleurtjes)
Tijdens de bosklassen wordt er veel gewandeld. Stevige stapschoenen, een goede rugzak
en een degelijke regenjas zijn echt onmisbaar!

---> in je reiskoffer of sporttas
Voorzie voldoende kledij, zeker een setje per dag! Het is gemakkelijk als de kledingstukken
getekend zijn. Laat de kinderen bij het inpakken helpen. Zo weten ze beter wat zij bij hebben.
TIP: Voorzie een inpaklijstje voor je zoon/dochter voor het opnieuw inpakken van het gerief.
Zo kunnen de kinderen vrijdag controleren of ze alles weer mee hebben.
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pantoffels voor binnen
sportschoenen voor buiten
bottines/stapschoenen: aan te doen bij vertrek
slaapkledij
slaapgerief: O onderlaken voor over de matras
O kussensloop
O slaapzak (extra dekens zijn op het domein aanwezig)
kledij voor sport en spel, voor in de klas, voor op tocht …
een warme trui voor de wandelingen
eventueel een reserve(regen)jas
lange broeken om de benen te beschermen tegen braamstruiken, brandnetels,
lastige insecten …
voldoende ondergoed
voldoende kousen (2 paar per dag)
wasgerief : O washandjes
O handdoeken
O toiletzak met zeep of douchegel, shampoo, tandpasta, (bekertje),
tandenborstel, kam en/of borstel, (nagelknipper), (oorstokjes)
zakdoeken
een linnen zak of dergelijke voor de vuile was
5 plastic zakjes (om materiaal in de rugzak tegen regen te beschermen)
enkele veiligheidsspelden
postzegels, enveloppen (voorgeschreven) en briefpapier
voor de meisjes de nodige verzorgingsproducten

De kinderen moeten zelf hun reiskoffer/sporttas (eventueel met een klasgenootje) één of
twee verdiepen omhoog kunnen dragen. Hou hier a.u.b. rekening mee.

---> niet vergeten!
Bij het vertrek heb je bij:
O reiskoffer
O dagrugzak
O Kids-ID of ISI+ - kaart: af te geven aan de klasjuf
O eventueel je medicijnen (+ attest medicatie op school, te vinden op de schoolwebsite):
af te geven aan de klasjuf
O je stralende glimlach en goed humeur

het programma
maandag 11 mei
Tijdens de heenreis stoppen we aan de mijn van Blegny. Hier gaan we een kijkje nemen naar
hoe gevaarlijk het werk in de mijn vroeger was. Zet jullie veiligheidshelm al maar op. 
Na onze picknick stappen we terug op de bus, want om 14 uur worden we verwacht op het
kasteel van Franchimont. Tijdens de tocht door deze oude ruïne maken de kinderen kennis met
een authentiek kasteel uit de 12e eeuw. Ze leren over de tijdsperiode, de bewapening en wanen
zich even als echte ridder en jonkvrouw in het kasteel.
Om 17.00 uur rijden we door, want om 18.00 uur worden we namelijk aan tafel verwacht op het
domein zelf. Na een lekker eerste avondmaal laden we de koffers uit, houden we een
rondleiding op het domein, organiseren we al onze spullen en maken we een eerste keer tijd om
te wennen aan ons verblijf. We sluiten de eerste dag af met een douche en kruipen rond
21.30 uur ons warme bed in.

dinsdag 12 mei
Dinsdagochtend krijgen de kinderen de kans om hun brieven te schrijven. Hierna
vertrekken we met het openbaar vervoer naar Spa. Daar maken we ’s morgens een
wandeling over de markt, posten we onze kaartjes en gaan we in gesprek met de
lokale bewoners. Op de markt krijgen de kinderen ook de kans om een souvenirtje te kopen.
Tijdens de middag picknicken we in het park om vervolgens een bezoekje te plannen aan de
fabriek Spa Monopole. In de tentoonstellingsruimte spelen we een spel en leren we over het
water van Spa, de groei van de fabriek, de verschillende producten, de reclame,…
In de fabriek kunnen we goed zien welke weg een flesje water heeft afgelegd voor het in de
supermarkt staat. Heel leuk en leerrijk!
Na het bezoek aan Spa Monopole verkennen we in 3 groepen de stad Spa. We nemen een kijkje
in één van de 7 waterbronnen uit de omgeving, zoeken naar de correcte oplossingen van enkele
rekenkrakers in het plaatselijke stadspark en houden een fotozoektocht door het
stadscentrum.
In de late namiddag vertrekken we terug met het openbaar vervoer naar ons domein.
Na een lekker avondmaal staat er nog een debietmeting op het programma in de rivier de
Hoëgne. We plonsen met onze blote voeten de rivier in en zoeken zo naar enkele instrumenten
die ons kunnen helpen bij het bepalen van het debiet. Een korte avondwandeling terug naar ons
verblijf zal ons weer doen hunkeren naar een verfrissende douche en onze warme slaapzak!

woensdag 13 mei
We starten de ochtend met een echte boscluedo. Een spannend spel zal worden gespeeld
waarbij alle leerlingen de strijd in thema met elkaar aangaan. Zweetdruppels verzekerd!
In de namiddag doen we een verkenningstocht doorheen het grote woud van Sart-lez-Spa.
Tijdens de wandeling in groep lossen de kinderen heel wat vragen op en voeren ze
verschillende kaartopdrachten uit. We maken kennis met het reliëf en de fauna en flora van
het woud.
’s Avonds koppelen we kort terug op onze verkenningstocht in het leslokaal en sluiten we deze
dag af met een laatste spel: een stratego ‘in thema’ over de voedselketens.
Douchen en snel ons bed in voor de voorlaatste dag van deze natuurweek.

donderdag 14 mei
Op donderdag trekken we na het ontbijt onze stapschoenen aan en wandelen we in een tocht
van een kleine 2 uur richting het veen. Daar gaan we eerst een bezoekje brengen aan het
bosmuseum. Hier kunnen we al onze kennis nog eens herhalen en bijschaven met allerlei leuke
opdrachten.
Daarna worden we verwacht op het BBQ-eiland bij het bosmuseum. Hier zullen we met z’n
allen lekker smullen van een heerlijke BBQ.
Daarna trekken we door het veen terug richting La Sapinière. Tijdens de wandeling zal
meester Peter zich profileren als professionele natuurgids. We klimmen ook op de
uitkijktoren die ons een adembenemend uitzicht geeft over het veen en de omgeving er rond.
Dan is de tijd aangebroken voor een spetterend feest.
De laatste avond van onze bosklassen wordt afgesloten met
de bonte-avond: een spetterend feestje met free podium.
Deze avond worden dus alle talenten ingezet voor we de
nachtrust opzoeken.

vrijdag 15 mei
Na het ontbijt ruimen we de kamers op en worden de koffers ingepakt. De heenreis wordt
stilaan ingezet, maar …
Op onze terugweg stoppen we eerst nog bij het hoogste punt van België: de Signal de
Botrange.
Dan is de tijd aangebroken en rijden we terug richting Terhagen. Onze aankomst is
afhankelijk van het verkeer maar onze chauffeur tracht aan de Stille Weg te parkeren
omstreeks 16.30 uur.

vragen en problemen
Heb je nog vragen in verband met deze bosklassen, is er iets niet duidelijk of zie je bepaalde
problemen dan mag je altijd contact opnemen met meester Peter, juf Sophie of juf Evelien.
Je kan hiervoor langskomen op school of de leerkracht in kwestie mailen.
juf Sophie
juf Evelien
meester Peter

sophie.wislez@wingerdterhagen.be
evelien.baeyaert@wingerdterhagen.be
directeur@wingerdterhagen.be

formulieren
Voor het vertrek moeten er nog een aantal papieren in orde gemaakt worden. Gelieve deze dan
grondig door te nemen en volledig ingevuld af te geven bij de klasjuf.
Hieronder zetten we ze even op een rijtje:
O de medische fiche
O brief medicatie tijdens de openluchtklassen gebruikt door de school
O eventueel attest medicatie op school (te vinden op de schoolwebsite)
O bevestiging deelname aan de bosklassen

