
Praktische afspraken zeeklas 

 

 

  

Datum/locatie 

 10 september 2018 – 14 september 2018 

 De Panne – www.deflipper.be  

 

Vertrek:  

 De leerling wordt door de ouders/familielid/… naar het station van Lierde gevoerd. Indien dit niet 

mogelijk is, gelieve juf Ilja te verwittigen. Dan zoeken we samen een oplossing.  

 De leerling wordt ten laatste om 07u50 aan het station verwacht (vertrek trein: 08u12). Bij aankomst aan 

het station meldt de leerling zich bij juf Ilja. 

 De leerlingen nemen de trein naar De Panne.  Ze nemen een klein rugzakje mee met een koek, drankje 

en balpen erin. 

 De leerlingen dragen goede (stap)schoenen.  

 De koffers worden met een vrachtwagen naar De Panne gebracht. (Meer info: zie hieronder – Afzetten 

koffers) 

 

Afzetten  koffers 

 De koffers worden op maandag 10 september 2018 tussen 07.30 – 08.40 op de school afgegeven.  

 Elke leerling mag één bagagestuk meenemen. (Slaapzak moet niet in koffer zitten.)  

 Tips: 

 Maak de koffer niet te zwaar. De leerlingen moeten deze zelf (per 2) kunnen dragen. 

 Maak samen met je kind de koffer. Zo weten de leerlingen wat ze meehebben en waar het zit. 

 Zet op zoveel mogelijk spullen (zeker handdoeken & laarzen) een naam. 

 

Terugkomst 

 We komen met de bus terug naar huis. Wij verwachten rond 16 uur terug op school aanwezig te zijn. 

Indien we later zullen arriveren, laten we dit weten via de schoolwebsite en sociale media. 

 De koffers zullen met de bus terug naar huis worden gebracht. Vergeet ook niet het emmertje (Dit krijgen 

de leerlingen van de juffen.)  met schelpen mee te nemen naar huis. 

 

 

 

 

 

Praktische afspraken 



Medische fiche 

 Elke leerling moet voor vertrek een medische fiche afgeven. Deze wordt bewaard door de leerkrachten. 

 Indien een leerling medicatie moet nemen tijdens zeeklas, moet de leerling hiervoor een doktersbriefje 

hebben. Gelieve duidelijk aan te geven hoeveel medicatie er moet genomen worden en op welke 

tijdstippen. De medicatie wordt afgegeven aan juf Veerle aan het station. 

 De ID-pas van de leerlingen worden afgegeven op maandagmorgen 10 september aan juf Ilja. 

 

Bereikbaarheid 

 De leerlingen mogen geen GSM of andere elektronische apparaten meenemen op zeeklas.  

 De leerkrachten staan in contact met de school en u zal dagelijks een berichtje op de schoolwebsite zien 

verschijnen over de activiteiten van die dag. 

 De leerlingen kunnen wel post ontvangen. Het is leuk als iedere leerling een briefje krijgt van thuis. U 

kan ook een briefje sturen naar de voltallige klas.  

 Brieven kan u sturen naar 

Vakantiecentrum Flipper 

SAB Brakel – Naam leerling 

Sint-Elisabethlaan 16 

8660 De Panne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


