top@punt reist naar Voeren
Op 2 mei vertrekken we met de toppers van de tweede en de derde graad op openluchtklas naar Voeren.
We gaan er een week op verkenning in een stukje Vlaanderen in Wallonië. De streek doet een beetje
denken aan de Ardennen, met haar heuvelachtige landschap, dichtbegroeide bossen en pittoreske
dorpjes in brede valleien met weilanden en bossen.

de Veurs

wie draagt zorg voor jullie oogappel?

We verblijven 4 nachten in jeugdherberg De
Veurs. Die ‘hostel’ ligt op een heuvel en vanop het
terras en vanuit de meeste slaapkamers hebben
we een magnifiek uitzicht over het dal. De
kinderen slapen met maximum zes in een kamer,
voorzien van een badkamer met douche, lavabo
en toilet. We kunnen gebruikmaken van twee
speelzalen en buiten is er een speelterrein en
sportplein. De verblijfsformule is volpension, we
zullen dagelijks verwend worden met een ontbijt,
lunch(pakket), vieruurtje en avondmaal.
Er zal uiteraard ook veel gespeeld worden, er
wordt geknutseld en in steen gekapt. Maar
bovenal: er zal vijf dagen worden samengeleefd, in
de breedst mogelijke betekenis van het woord.

Wij zijn doorgaans met tien volwassen begeleiders
aanwezig, twee per klas en enkele ‘losse pionnen’ die
inspringen waar nodig.
Nicky, Inez, Tinne, Stephanie, Liesbeth, Charlotte, Tinne,
Carine en stagiair-sportleraar Cis zijn de vaste
begeleiders. Meester Stef, juf Nicole en meester Eric
zullen een of meerdere dagen aanwezig zijn.

wij laten ons verVoeren
Het vervoer wordt georganiseerd door Marcel Cars. Op
maandag eerst naar de mijn van Blégny en vervolgens
naar de grotten van Kanne. In de late namiddag bussen
we dan naar de jeugdherberg in St.-Martens-Voeren.
We worden op vrijdag, kort na de middag, weer
opgehaald.

ik ga op reis en ik neem mee
In de reiskoffer mag ongeveer hetzelfde gestopt
worden als bij een gewone gezinsvakantie. Oefen je
bij het pakken op matiging. Drie lange broeken is niet
nodig als je weet dat je zoon of dochter liefst zo vaak
mogelijk hetzelfde draagt. Vergeet ook niet dat hij of
zij goed aangekleed is bij vertrek, twee extra jassen is
absoluut overbodig. Een paar sokken meer of
meerdere T-shirts, dat is dan weer wel een goed idee.
Maak hierover afspraken, bespreek samen wat
‘gezond verstand’ betekent.

EHBO





wij nemen een uitgebreide apotheek mee, daarin
zit echter geen medicatie
medicijnen dienen wij enkel toe op schriftelijk
verzoek, je kan ze aan ons bezorgen op vrijdag 29
april tussen 15.30 en 16.00 uur
vul de medische fiche zo volledig mogelijk in en
vergeet niet het formulier ‘mijn kind moet op
school
medicijnen
gebruiken
op
doktersvoorschrift’ te laten invullen door een arts

voor wie graag een lijstje overloopt, sommen we op wat mee mag
in de koffer



















regenkledij
lange broek en jogging
shorts, T-shirts
sweaters, truien
waterdichte sport/wandelschoenen
een paar pantoffels
ondergoed
toiletgerief - kam, zeep, douchegel, shampoo,
tandpasta, tandenborstel
kousen
washandjes en handdoeken
zonnecrème en pet
pyjama en knuffel
(papieren) zakdoekjes
maandverband (meisjes 5L & 6L)
linnenzak, plastic zak
reisspelletje/leesboek of strip
zwembroek/short/badpak
‘galakledij’ voor toppers uit de derde graad

 wie ansichtkaarten wil (laten) versturen,
voorziet daarvoor best enveloppen met adres
en postzegel op – we noteren ter plaatste het
aantal gekochte kaartjes per kind en
recupereren het bedrag via de laatste
schoolrekening van 21 – 22
 breng zo veel mogelijk naam-etiketten (of een
ander merkteken) aan in de kledingstukken
 en ja, er is ook iets dat absoluut niet in de
koffer mag: mobiele apparaten als tablets en
telefoons moeten thuisblijven

bij vertrek



warme, makkelijke kledij, regenjas
waterdichte stapschoenen
in de rugzak






lunchpakket, drinkbus, tussendoortjes
eventueel een reispilletje, nat washandje
papieren zakdoekjes
reisspelletje, boek, strip

Kies voor een stevige brooddoos en drinkbus,
we zullen er de rest van de week nog gebruik van
maken.
Hang alstublieft ook een label met naam aan de
rugzak.

Op maandag maken we tijd voor de lunch bij ons
bezoek aan de koolmijn in Blègny, een van de 4
voornaamste mijnsites van Wallonië en erkend als
wereldpatrimonium door UNESCO.
De rondleiding met gids wordt gesponsord door
de Ouderraad. Omwille van de wet op de
maximumfactuur, zou dit anders niet gekund
hebben.
Na die picknick rijden we naar de mergelgrotten
van Kanne.
Zowel in de mijn als in de grotten is het frisjes.
Voorzie dus iets warms voor je bengel.

vijf dagen zonder nieuws?
Neen hoor. Via een link op onze schoolwebsite
laten we jullie meegenieten, we proberen daar
regelmatig iets nieuws te posten.
www.vbstoppunt.be

adres
Aangezien de kinderen geen gebruik kunnen maken
van andere communicatiemiddelen, haal je best
pen en papier nog eens uit de schuif. Het is altijd
mooi om zien hoe blij jullie pupillen zijn wanneer er
ook voor hen iets tussen het stapeltje post zit.
Naam van je topper
Vrije basisschool top@punt
Jeugdherberg De Veurs
Komberg 40, 3790 Voeren
Het staat jullie vrij om ook de rest van de familie te
mobiliseren. Weet wel dat de brieven enige dagen
onderweg zullen zijn.

gevarieerd programma
Naast het bezoek aan de koolmijn en de
mergelgrotten, zullen de toppers gedurende die
week vooral stappen, wandelen, lopen. Maar dat
wordt wel afgewisseld met pizza bakken, een
bescheiden wildcraft-tocht, boetseren met zoutdeeg,
dammen bouwen in de beekjes, figuursnijden uit
mergel, ‘herberg-games’, vleermuizen zoeken,
mastermind én zwemmen.

wat gaat het feestje kosten?
Het maximumbedrag dat wij mogen vragen voor
deze openluchtklas is 230,00 euro. Dat is voor een
“all-inclusive”: het verblijf in de jeugdherberg, het
busvervoer, de maaltijden, de uitstappen en de
door gidsen begeleide activiteiten. Rekening
houdend met het betaalde voorschot en het al
dan niet gespaarde bedrag, wordt een
overzichtelijke eindafrekening gepresenteerd via
een aparte schoolrekening.
Ziekenfondsen betalen een deel van de kosten
terug. Op eenvoudig verzoek zullen wij met
plezier
het
door
jullie
aangeleverde
aanvraagformulier invullen.
De toppers hebben geen zakgeld nodig.

sportief en gezond
‘s Middags en ‘s avonds eten we in de
jeugdherberg. Het menu is aangepast aan de
leeftijd van de kinderen. Zij worden door ons
aangemoedigd om zeker ook groenten te nemen
bij het diner. Wanneer we een hele dag op pad
zijn, zorgen wij voor fruit en koeken als dessert of
tussendoortje. Snoep past niet echt in dit
openluchtplaatje maar een beetje zoetigheid
kunnen we wel toestaan. Alle snoepjes die de
kinderen bij hebben, worden de eerste avond
opgehaald. Elke dag trakteren we daar de ganse
groep mee.

bijna weg
Maandag 2 mei vertrekken we te 8.30 uur naar Blégny.
We verzamelen om 8.15 uur op de parking aan
Vogelzang 64.
Vrijdag 6 mei zullen we omstreeks 15.30 uur weer
aankomen te Vogelzang 64.
Gelieve plaats vrij te houden voor de bussen aub.

bezorgen jullie ons deze documenten?







medische fiche*
reisverklaring*
2 klevertjes ziekenfonds
kids-ID of paspoort
(afgeven bij vertrek of vroeger)
toedienen medicatie*
(indien van toepassing, afgeven op 28 mei)

De documenten met een * gaven we voor de
vakantie al mee in een mapje.

