
 

 

 

Beste astronauten in spe,  

Beste ouders,  

Het is bijna zover…  

Over enkele dagen vertrekken we  

naar Genk. Hoog tijd om nog enkele  

afspraken op een rijtje te zetten. 

Vertrek:  

We vertrekken woensdag 16 maart om 8.30uur met de bus richting Genk.  

We verzamelen om 8 uur op de speelplaats. 

Meld je zeker bij de juffen. Je krijgt dan een sjaaltje en zo weten de juffen dat 

iedereen er is. Ook geef je dan je kids-ID af (zie verder). 

We hebben ons fluohesje, stevige schoenen en een regenjas aan.  

We zijn ook sportief gekleed, want ’s middags staat er al meteen een 

sportactiviteit gepland. 

Terug: 

We worden op vrijdag 18 maart om 18 uur terug in Heffen verwacht.  

Bagage: 

Omdat we onze koffer zelf moeten dragen, vragen we 

uitdrukkelijk om een kleine valies te voorzien, maximumformaat 

56x45x25cm. Aangezien de kinderen geen lakens nodig hebben, 

is dit zeker mogelijk! 

We brengen ook een rugzakje mee. In dat rugzakje, dat met 

riemen (geen touwtjes) op de rug gedragen kan worden zitten 

sportschoenen, een pennenzak met kleurtjes en een balpen, en eventueel een 

boek voor in de bus.  



Een brooddoos met lunchpakket en mondmaskers hebben we ondanks eerder 

vermeld niet nodig.  

Ook waardevolle voorwerpen en snoep laten we thuis. 

Iedereen krijgt 2 bagagelabels mee. Hang 1 kaartje aan je kleine valies en het 

ander kaartje aan je rugzakje. Zo vind je snel alles terug!  

Brieven: 

Omdat onze ruimteklassers maar enkele dagen van huis zijn en de post naar de 

ruimte lang onderweg is, vragen we om geen briefjes op te sturen. Een leuk 

kaartje mag je natuurlijk altijd verstoppen in de koffer van je ruimtevaarder. 

Medisch: 

Graag ontvangen we van alle ruimteklassers de kids-ID en een kleefbriefje van 

de mutualiteit in een omslag met de naam en klas.  

Bezorg deze omslag aan de klasjuf bij aankomst op school. 

Als er specifieke medicijnen toegediend moeten worden tijdens ons verblijf, 

steek je die best ook in een zakje met de naam overal op genoteerd en een 

korte uitleg in verband met het gebruik. Verwittig zeker de klasjuf.  

Nog vragen? 

Heb je na het lezen van deze brief toch nog vragen, aarzel dan niet om Juf Anke 

of Juf Sarah aan te spreken. Je kan ook een mailtje sturen naar: 

Juf Anke: anke.buyle@vbheffen.be 

Juf Sarah: sarah.goovaerts@vbheffen.be  
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BAGAGE? 

Wat zit er in mijn reistas? 

KLEDING 

 …… t-shirts 

 …… lange broek(en) 

 …… dikke pull 

 …… sokken 

 …… ondergoed 

 …… pyjama 

 …… pantoffels (verplicht voor 
binnen!) 
 

TOILETSPULLEN 

 …… toiletzak 

 …… tandenborstel 

 …… tandpasta 

 …… bekertje 

 …… douchegel 

 …… shampoo  

 …… kam of borstel 

 …… handdoeken 

 …… washandjes 

 …… linnenzak 

 …… ………………………… 
ALLERLEI 

 …… knuffel 

 …… zaklamp 

 …… leesboek 

 …… niet te groot 
gezelschapsspel 

 …… schrijfgerei 
 

 

 
ENKELE TIPS!   

Laad samen met je zoon/dochter de valies in. Het vierkantje dient 

om aan te vinken welke dingen in de koffer zitten. Op het 

stippellijntje kan je de aantallen noteren. Hopelijk gaan er zo minder 

spullen verloren! 

Als de kledij per dag in een apart zakje zit, kan je kind alles makkelijk 

vinden. 

Vermeld op ALLE zaken de naam van je kind! 

 

 

 

 


