
Informatiebundel Ardennenklassen 2021 

 

Inhoud: 

-Algemene informatie 

-Programma 

-Materiaallijst: Wat neem je mee? 

-Groene medische steekkaart!!!!!!!!! 

-Medisch attest (indien nodig) 

 

 

KIDS ID 

We vertrekken maandag 6 september 2021 om 8.40.  We vragen om 8u 

aanwezig te zijn, zodat de bagage tijdig geladen kan worden.   Bij het vertrek 

krijgen wij graag van iedereen een identiteitskaart of ISI+ kaart en de nodige 

medicatie moest dit van toepassing zijn.  Identificatie kunnen voorleggen is 

verplicht! 

De terugreis is voorzien op vrijdag 10 september.  We worden terug in Ekeren 

verwacht rond 15.30u.   Indien dit door omstandigheden later wordt, zullen wij 

de school verwittigen en kan u daar verdere informatie krijgen. 

 

Bagage 

De leerlingen zullen ten allen tijde hun bagage zelf moeten dragen.  Daarom 

vragen wij om de grootte van de koffer of reistas beperkt te houden.  Pak de 

bagage samen met uw kinderen, zodat ze ook zelf weten wat ze bij hebben.  

We raden aan om de wandelschoenen te dragen bij het vertrek.   Het bezoek 

aan de mijnen vereist stevig schoeisel. 



 

Kamerindeling en slapen 

De kamerindeling gebeurt in  samenspraak met elkaar.  Uiteraard slapen 

jongens en meisjes op aparte kamers.   Indien uw zoon of dochter problemen 

heeft omtrent slaapgedrag dan meldt u dit op de bijgevoegde medische 

steekkaart. 

Medicatie 

Als uw zoon of dochter medicatie moet innemen, vragen wij om bijgevoegd 

document zo spoedig mogelijk te laten invullen door een arts en bezorgt u dit 

aan de klasleerkracht.   Op de ochtend van vertrek vragen wij u om de 

medicatie met naam van het kind aan de klasleerkracht door te geven.  Wij 

verzamelen zelf de medicatie zodat we er zeker van zijn dat de kinderen hun 

medicatie krijgen en uiteraard ook voor de veiligheid van de andere leerlingen. 

 

Voeding 

We hebben de voorbije jaren enorme positieve ervaringen gehad met de 

maaltijden.   Wanneer wij tijdig kunnen doorgeven wat de wensen en/of 

allergieën zijn van de leerlingen , wordt er rekening mee gehouden en wordt 

het menu aangepast.   

Op de dag van het vertrek moet er een tienuurtje en een lunchpakket voorzien 

worden.   We vragen om dit mee te geven in een brooddoos, want ook tijdens 

ons verblijf zullen wij regelmatig een lunchpakket moeten samenstellen.  Een 

grote brooddoos en degelijke drinkbus zijn dus erg handig. 

 

Ziekenfonds 

Wanneer uw kind deelneemt aan een activiteit van dit type hebt u recht op een 

uitkering van het ziekenfonds.   Als u ons de naam van uw ziekenfonds 

doorgeeft op de bijgevoegde medische steekkaart bezorgen wij u de nodige 

documenten voor uw ziekenfonds.   

 

Foto’s 



Om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten, zullen we via de blog 

van het zesde leerjaar regelmatig korte verslagjes en foto’s plaatsen.  Deze kan 

u via de website van de school bekijken.  www.lambertus.be 

 

 

Post 

We zullen tijdens de eerste dagen ook een kaartje maken om naar het 

thuisfront te sturen.   De school voorziet per leerling 1 omslag met postzegel.   

Indien u wenst dat er meerdere kaartjes verstuurd worden, moet u zelf de 

nodige postzegels en omslagen met de adressen meegeven. 

 

Het is voor de kinderen uiteraard ook heel leuk om post te ontvangen.  

Daarom moedigen we jullie aan om deze moeite te doen om een kort briefje of 

kaartje te sturen. 

ADRES: Domaine De Mambaye 

  T.a.v. Sint-Lambertus 6e leerjaar 

  Naam leerling 

  Route de Barisart 291 

  4900 Spa 

 

Contact 

Bij vragen of bedenkingen kunnen jullie ons contacteren via: 

kelly.van.tuyn @lambertus.be 

anne.grillet @lambertus.be  

marian.pesic @lambertus.be 

tom.teugels@lambertus.be 

 

 

 



 

 

Medische steekkaart                Ardennenklassen 

Beste ouders, dit is een strikt vertrouwelijk document.  De gegevens zijn echter onmisbaar 

voor een goede begeleiding door leerkrachten die de verantwoordelijkheid dragen voor uw 

kind.   Indien nodig bespreekt u vooraf deze gegevens met de leerkracht. 

BEZORG ONS ZO SNEL MOGELIJK DE INGEVULDE STEEKKAART!!!!!!!!!!!! 

 

1. Identiteit van het kind 

 

Naam en voornaam:___________________________________________ 

Geboortedatum:______________________________________________ 

Geboorteplaats:______________________________________________ 

Adres:______________________________________________________

___________________________________________________________ 

Telefoon:____________________________________________________ 

Extra telefoon:_______________________________________________ 

Eventueel 3e telefoonnummer die we kunnen bellen, wanneer we jullie 

dringend moeten bereiken:_____________________________________ 

Naam en telefoonnummer huisarts:______________________________ 

 

2. Medische gegevens 

 

• Moet uw kind medicatie nemen? JA - NEEN 

Zo ja, gelieve dan een medisch attest in te laten vullen door een arts 

en het samen met de medicatie af te geven aan de leerkracht VOOR 

vertrek. 

• Is uw kind allergisch aan iets?  JA - NEEN 

Waar is uw kind allergisch aan?_______________________________ 

Wat kan er gedaan worden bij een opkomende allergie? 

_________________________________________________________ 

• Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem)?   



JA - NEEN  - ONBEKEND 

Eventueel datum van laatste inenting:_______________________ 

 

3. Ziekenfonds 

 

Om de terugbetalingsformulieren van de mutualiteit te kunnen voorzien, 

vragen we u de naam van het ziekenfonds door te geven. 

___________________________________________________________ 

 

 

4. Voeding 

Moeten er voor uw kind speciale maaltijden besteld worden?     

JA  - NEEN 

Zo ja, welke? Vegetarisch/geen varkensvlees/halal/glutenvrij 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. Slaapgedrag 

Lijdt uw kind aan:  -bedwateren?  JA - NEEN 

    -slaapwandelen?  JA - NEEN 

    -luidop dromen?  JA - NEEN 

 Zijn er andere problemen omtrent slaapgedrag?____________________ 

 ___________________________________________________________ 

 Welke maatregelen kunnen dan genomen worden?__________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

6. Andere belangrijke informatie 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Handtekening Ouders:    Datum: 



 

Wat neem je mee? 

 

• Kledij: 

- Kledij voor 5 dagen (zeker voldoende warme kledij) 

- 2 vesten/ truien 

- Regenkledij, goeie regenjas 

- zwemgerief (kan nog mooi weer zijn) 

- Minstens 6 paar kousen  

- Ondergoed voor 6 dagen 

Zakjes maken per dag is handig! 

• Schoenen: 

-Stevige waterdichte wandelschoenen (aandoen bij vertrek) 

-Sportschoenen 

-Pantoffels voor binnen 

-Rubberen laarzen of waterdichte wandelschoenen (wandeling 

Venen) 

 

• Slapen: 

-Pyjama of nachtkleed 

-Slaapzak met onderlaken of lakenset (dekens zijn voorzien) 

-Kussensloop 

-Slaapknuffel  

 

• Verzorging: 

-2 grote handdoeken 

-2 kleine handdoeken 

-2 washandjes 

- Toiletzak met: zeep, shampoo, kam, borstel, tandpasta, 

tandenborstel, rekkertjes voor lange haren,… 

 

• Allerlei: 

-Enkele plastiek zakken (vuile was, schoenen,…) 

-Enkele kleerhangers 

-USB stick met muziek 



-Briefomslagen met adressen en postzegels 

-Reisgezelschapsspel, strips, boeken (hou het beperkt!) 

-zonnecrème/muggenmelk 

 

• Handbagage: 

-Stevige rugzak met tienuurtje, lunch in brooddoos en waterfles 

voor de heenreis. 

-Strip, boek, reisgezelschapsspel voor tijdens de busreis. 

 

• BELANGRIJK: 

- Medicijnen worden, indien nodig, afgegeven bij 

vertrek aan de klasleerkracht. 

- Klevertje van de mutualiteit en identiteitskaart 

worden eveneens afgegeven bij vertrek. 

- Zorg dat alles duidelijk voorzien is van een 

naam!!!!!!!!! 

- GSM, computerspelletjes, tablets en andere 

elektronische apparaten blijven thuis!!!! 

- SNOEP, CHIPS, frisdranken zijn niet toegestaan!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


