
 

 

 

 

  

Wat stoppen we in onze 
rugzak? 
• Handdoekje en nat washandje in zakje 
• Pakje papieren zakdoekjes 
• Regenjas 
• Balpen of potlood (eventueel schrijfbord) 
• Klein gezelschapsspelletje, goed leesboek, strip 
• Twee tussendoortjes (voor- en namiddag) graag in 

een koekendoosje 
• Picknick/boterhammen in een brooddoos 
• Drankjes (2) voor maandag (schroefdop) 
• Voor wie wil: een (oud) (digitaal) fototoestelletje 
• Zonnebril (anders in de reistas stoppen) 
• 4 x  €0,50  (voor toiletbezoek onderweg deze week) 
De brooddoos en het koekendoosje hebben 
we tijdens de week op zeeklas ook nodig. 

!!! KIES VOOR EEN STEVIGE EN RUIME  
RUGZAK DIE OOK KAN DIENEN VOOR ONZE 
ANDERE (DAG)UITSTAPPEN. 

 

 
 

Op voorhand: 
• Alle kledingstukken en persoonlijke 

spullen naamtekenen of initialen 
plaatsen 
We vinden elk jaar spullen die van ‘niemand’ 
zijn en dat is zonde.   

 
Afgeven aan juf/meester op 
maandag vóór het vertrek: 
• ISI+ kaartje van uw kind 
• Eventueel medicatie met briefje van de dokter + 

toedieningswijze (graag in een zakje) 
 
 
 
 
 

 

Info Zeeklassen    
2019 

 

Hotel Floréal 

Nieuwpoort  

Van  23 t.e.m. 27 september 2019 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat trekken we bij het vertrek 
aan? 
• Sportieve kledij 
• Stevige wandelschoenen (waarmee we wat 

kilometers kunnen afleggen ☺ ) 
• Waterdichte en warme jas 
• Eventueel: sjaal, regenjasje, pet, … (hangt van het 

weer af natuurlijk) 
 
 

Wat houden we bij vertrek in de 
hand? 
• Reistas 
• Rugzak 

 

Wat mag zeker niet mee? 
• Waardevolle voorwerpen zoals: 

• Juwelen 
• Gsm, Gameboy/nintendo/elektronische 

spelconsoles,… 
• Snoep (dat voorzien wij wel ;-) ) 
• … 

 

 

SLAPEN: 
• 1 persoons hoeslaken 
• Slaapzak 
• Kussensloop 
• 2 pyjama’s 
• Knuffel 
 

ZWEMUITSTAP: 
• Zwemzak met : 

-badpak / bikini / zwembroek / zwemshort (boven de 
knie) 
-eventueel zwembril 
-kleine en grote handdoek 
-€1 voor locker (krijg je achteraf terug) 

 

UITSTAPPEN: 
• Stevig zakje om schelpen in de verzamelen 
• Zakgeld €10 in een geldbeugel (voor extra ijsje, 

drankje,…) 
• Laarzen in een stevige plastieken zak 
 

HYGIËNE en ALLERLEI: 
• Stevige pantoffels met harde zolen 
• Sjaal of buff (kan je ook aandoen bij vertrek) 
• Voldoende papieren zakdoekjes 
• 1 grote badhanddoek, 3 handdoeken, 3 washandjes 
• Toiletzak:  

• Tandpasta, tandenborstel, bekertje  
• Douchegel en shampoo 
• Kam of borstel 
• Zonnecrème met hoge beschermingsfactor 
• Lippenbalsem / aftersun 
• Meisjes: eventueel maandverband 

• Linnenzak of oude kussensloop (voor vuile kleren) 
 

• 1 strip & 1 leesboek (met naam erin) 
• Pennenzak met schrijfgerief en kleurpotloden+ 1 

potlood 
• Werkbundel  
• zaklamp 

Contact met de kinderen: 
Adres: 
Hotel Floréal 
Albert I –laan 74 
8620 Nieuwpoort 
 
-vergeet de naam van de school en die van 
je zoon/dochter niet te vermelden. 
-geen bezoek mogelijk 
-GSM-gebruik verboden 
 

Wat stoppen we in onze 
reistas? 
KLEDING: 
• 5 onderbroeken 
• 5 hemdjes 
• 5 T-shirten 
• 7 paar kousen 
• 2 lange broeken (kan ook trainingsbroek zijn) 
• 2 korte broeken 
• 4 pulls 
• Fuifkledij 


