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15 november 2019 

Beste ouder(s), 

 

Dit schooljaar trekken de leerlingen van het 6de leerjaar van de school in Koekelare en de 

leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de school in Bovekerke samen op avonturenklas. 

Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2020 reizen we in de richting van de West-Vlaamse 

Heuvels. Met uitgestrekte bossen en een prachtige omgeving is dit een uitstekende 

uitvalsbasis voor sport en avontuur. We verblijven op basis van volpension in vakantiehuis 

Outside in Poperinge. Voor de leerlingen zijn er kamers van 2, 4 en 6 personen met douche 

en toilet op de kamer. 

Hier alvast een overzicht van het vooropgestelde programma: 

 Dag 1 Dag 2 

08.30 uur Vertrek op school Ontbijt 

09.30 – 12.00 uur Aankomst + installatie in de 

kamers 

High Ropes + death-ride + 

boogschieten 

12.00 – 13.30 uur Opeten van het eigen 

lunchpakket 

Warm middagmaal 

13.30 – 16.30 uur  Mountainbike + vlottenbouw Avontuurlijke teambuilding 

16.30 – 18.00 uur Douchen + klaarmaken voor 

het avondprogramma 

De kamers opruimen + 

koffer pakken 

18.00 – 19.30 uur Warm avondmaal 17.00 uur: Vertrek naar 

school 

19.30 – 21.00 uur Avondactiviteiten met de 

leerkrachten 

18.00 uur: Aankomst op 

school 

21.00 uur Bedtijd  

 

Wat bedraagt de prijs voor deze meerdaagse uitstap?  

De prijs voor deze tweedaagse avonturenklas in volpension bedraagt € 70. De helft van dit 

bedrag wordt betaald door de vriendenkring (Koekelare) en de ouderkring (Bovekerke). De 

koekjesverkoop (Koekelare) en de pannenkoekenverkoop (Bovekerke) zijn ten voordele van 

deze activiteit. De ouders hoeven hiervoor nog slechts € 35 te betalen. Dit bedrag is volledig 

volgens de regelgeving van de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (zie 

schoolbrochure pag. 29). Daarbij komt nog € 10 voor het vervoer. In totaal komt er dus € 45 

op de rekening. 
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Om de schoolrekening niet te hoog te laten oplopen, verspreiden we dit bedrag over 3 

maanden: € 15 in maart, € 15 in april en € 15 in mei. 

Bij deze informatie vragen we aan jullie, ouders, of jullie akkoord gaan dat jullie zoon/dochter 

met de school op avonturenklas trekt. Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug te 

bezorgen aan de klasleerkracht, uiterlijk op vrijdag 29 november 2019. 

Let wel: dit zijn verplichte schooldagen. Mocht u beslissen dat uw zoon/dochter niet meegaat 

op avonturenklas, dan dient hij/zij wel op school aanwezig te zijn. 

In een brief, die na de paasvakantie wordt meegegeven, delen we mee wat jullie allemaal 

hoeven mee te geven met jullie zoon/dochter op avonturenklas. 

 

Wij hopen alvast op een schitterend avontuur voor onze oudste leerlingen! 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het avonturenklasteam 
juf Liselotte, juf Tanja, juf Sylvia, juf Joke, juf Emily, juf Lies, juf Joyce en juf Sanne 

 
Directieteam De Negensprong 

Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 
 

Ondergetekende, …………………………………………………………………,  

gaat akkoord / niet akkoord* dat mijn kind ……………………………………………………  

uit klas ………………. met de school op avonturenklas gaat op 4 en 5 juni 2020 en verklaart 

zich, bij akkoord, ook akkoord om het vooropgestelde bedrag te betalen via de 

schoolrekening.                                                                                         

   *Schrappen wat niet past 


