met top@punt naar ‘t Zeetje

“Neen, vloeken mag niet” postten we enkele weken geleden op het ouderplatform.
Geen zeeklas voor top@punt in 2021. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Want omwille van
een annulering bij de J-Club in De Panne kon het plots weer wèl. Jullie mogen op zoek naar die zomerse
short, de zonnecrème, de zwembroek, de bril, het petje. Maar vooral niet vergeten te noteren op de
kalender:
van 31 mei t.e.m. 4 juni brengen de vierde- vijfde- en zesdeklassers samen een weekje door aan zee.

De Panne

de J-Club

De Panne is de meest westelijke plaats van
België. Het is ook de meest zuidelijke badplaats
aan de Noorzeekust met een breed strand,
omringd door natuurgebieden. De hele streek
heeft een prachtig landschap, een overvloed
aan natuurschoon en sportmogelijkheden. Daar
gaan wij met onze toppers gretig gebruik van
maken. We trekken er op uit in de natuur,
maken kennis met typische dier– en
plantensoorten, verzamelen schelpjes, bouwen
zandkastelen. Er zal veel gespeeld worden, er
wordt geknutseld en gewandeld langs de
branding van de zee. En jawel, we gaan zelfs een
dag naar Plopsaland. Maar bovenal: er zal vijf
dagen worden samengeleefd, in de breedst
mogelijke betekenis van het woord.

Onze verblijfplaats is rustig gelegen te midden
van duinen en bos. De kinderen slapen met
maximum vier in een kamer, voorzien van een
badkamer met douche, lavabo en toilet. We
kunnen gebruikmaken van twee speelzalen en
vier klaslokalen. Buiten is er een speelterrein en
sportplein. De verblijfsformule is volpension, we
zullen dagelijks verwend worden met een ontbijt,
lunch(pakket), vieruurtje en avondmaal.
www.j-club.be

Covid-19
 Om het vervoer zo veilig mogelijk te laten
verlopen, reserveerden we twee grote
bussen voor 65 personen. Beide voertuigen
zullen dus slechts voor de helft gevuld zijn.
Dat kost 2 200 euro. De Ouderraad is bereid
om die factuur te betalen. Dat betekent dat
we de meerprijs niet moeten doorrekenen.
Ook de extra overnachting wordt op die
manier gefinancierd. Dank-jullie-wel voor
deze tussenkomst, lieve mensen van de OR.
 Volgens de autocar-uitbater werd ook het
ventilatiesysteem in de bussen vernieuwd.
De luchtcirculatie maakt dat het CO2gehalte laag gehouden wordt. Voor alle
zekerheid vragen we om tijdens de rit ook
een mondmasker te dragen.

 één maatregel heeft vervelende gevolgen. De
J-Club voorziet niet zelf in donsdekens, lakens
en kussens. Iedere topper zal dus een
hoeslaken, slaapzak en kussen moeten
meebrengen. Hoe je dat inpakt bepaal je
natuurlijk zelf maar het màg apart. In de
koffers van de bussen is plaats genoeg
 een zelftest voor vertrek mag maar moet niet
 wij zijn doorgaans met acht volwassen
begeleiders aanwezig, meer dan voldoende
dus om in te schatten wat we best
ondernemen als een van de zeetoppers ziek
zou worden
 uiteraard mag je verwachten dat we de
ouders contacteren als de situatie ernstig is

ehbo
 we 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
28 mei tussen 15.30 en 16.00 uur
 vul de medische fiche zo volledig mogelijk in.
 vergeet niet ook het formulier “mijn kind
moet op school medicijnen gebruiken op
doktersvoorschrift” te laten invullen

ik ga op reis en ik neem mee

 In De Panne houden we de klassen maximaal
gescheiden.
Zowel
binnenals
buitenactiviteiten worden per klasbubbel
georganiseerd. Hetgeen niet wil zeggen dat
we niet samen op pad zullen gaan. We
kunnen perfect met de drie klassen op het
strand ravotten zonder dat de groepen zich
mengen. Hetzelfde geldt voor de maaltijden,
de refter is groot genoeg om de nodige
afstand te bewaren.
 We dragen een mondmasker op plaatsen
waar het nodig is. We verwachten dat ook
van de toppers uit 4L.

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.
Voor wie graag een lijstje overloopt, sommen we
op wat mee mag.

In de koffer









bij vertrek
 sportieve, makkelijke kledij, regenjas
 waterdichte stapschoenen
 mondmasker

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.
Voor de lunch maken we tijd bij ons bezoek aan
de IJzertoren en omgeving. Dat is immers onze
eerste tussenstop. We wagen ons er zelfs in de
loopgraven onder leiding van een plaatselijke
gids.











regenkledij
lange broek en jogging
shorts
T-shirts en 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
voor
het
eventuele pootjebaden

 wie ansichtkaartjes wil (laten) versturen,
voorziet daarvoor best enveloppen met adres
en postzegel op
 vergeet niet om voldoende mondmaskers
mee te geven – dat mag een pakje van 10
stuks zijn
 het virus maakt dat er ook een hoeslaken,
slaapzak, kussen en kussensloop mee moet
dat mag eventueel in een aparte zak
 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

Als jullie van mening zijn dat jullie bengel kaartjes
mag versturen en/of souvenirs kan kopen, dan is
zakgeld toegestaan. Gelieve dat wel te beperken
alstublieft, wij zien niet graag dat kinderen meer
dan 25 euro bijhebben.

adres

wat gaat het feestje kosten?

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.

Ondanks de meerprijs voor de extra overnachting
en het surplus voor ‘t vervoer, blijft het
totaalbedrag voor deze midweek 220,00 euro.
Voor de meeste deelnemers werd dit al betaald,
van sommigen hebben we nog wat te goed. Nicky
bezorgt iedereen een factuur (voor voldaan).
Via het ziekenfonds kan een – klein – deel van de
kosten gerecupereerd worden.

Naam
Vrije basisschool top@punt
J-Club De Panne
Blauwe Distelweg 2
8660 De Panne
Het staat jullie vrij om ook de rest van de familie
te mobiliseren. Weet wel dat de brieven enige
dagen onderweg zullen zijn.

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

bikkebikkebik
Uiteraard beginnen we de dag met een lekker
ontbijt. Als het kan eten we ’s middags warm in
J-Club. De dagen dat we een hele dag op uitstap
zijn, nuttigen we ’s middags een picknick en eten
we ’s avonds warm.
We nemen zelf koeken mee als tussendoortje.
Alle snoepjes die de kinderen bijhebben,
worden de eerste avond opgehaald en in een
grote doos gestopt. Elke dag trakteren we
daarmee op een gepast tijdstip. We hebben
graag dat alle kinderen goed eten aan tafel.

bijna weg
Maandag 31 mei vertrekken we om 08.00 uur
richting Diksmuide.
We verzamelen vanaf 07.30 uur op de parking
naast Vogelzang 64.
Vrijdag 4 juni zullen we daar omstreeks 16.30
uur terug aankomen.

in goede handen
Nicky, Inez, Tinne, Stephanie, Liesbeth, Carine en
stagiaire Beléne zijn de vaste begeleiders van
jullie meest kostbare goed. Zij zullen er goed zorg
voor dragen, daar kan je van op aan. Ze nemen
het helemaal van jullie over, dag en nacht, vijf
dagen op rij. Samen met de toppers nemen zij
deel aan strandspelen, gaan op fotozoektocht,
doen een duinenspel, bezoeken ze de
garnaalvissers te paard, de IJzertoren, brengen ze
een dagje met hen door in Plopsaland.
bezorgen jullie ons ook deze documenten?
medische fiche* - reisverklaring* - toedienen
medicatie* (indien van toepassing, afgeven op 28
mei) - 2 klevertjes ziekenfonds - kids-ID of
paspoort (afgeven bij vertrek of vroeger)
De documenten met een * gaven we mee in een
mapje.

