
Zeeklas  Nieuwpoort
MAANDAG 3 – VRIJDAG 7 OKTOBER 2022



Ons team:

Leerkrachten: 
Maes Sophie 6A 

Brugmans Annick 6B 
Odeurs Thomas 6C 

+ Monitoren



Verblijf

! Hotel Floréal te Nieuwpoort 
! Ligging: kort bij het strand en de pier, aan de wandelpromenade 
! Lavabo, douche en toilet op elke kamer 
! Vast weekmenu



Floréal



Onze uitstappen

• Educatieve uitstappen 
• Groepsbevorderende uitstappen 

Natuurlijk gaan we ook spelen op het strand,  
zandkastelen bouwen, stappen en ravotten in de duinen, ….



Dagindeling

! 7u30 Opstaan 
! 8u Ontbijten 
! 9u-12u voormiddagactiviteit 
! 12u30 Middagmaaltijd in het hotel of picknick onderweg 
! 13u30 – 17u Namiddagactiviteit 
! 17u30 Avondmaaltijd in het hotel 
! 18u30 wasgelegenheid 
! 19u– 20u30 Avondactiviteit 
! 21u bedtijd



Wat geef je maandag aan de juf / 
meester voor vertrek:

! Eventuele medicatie voorzien van doktersattest , in een zakje.  
Voorzie alles van naam & klasaanduiding.  Zorg ook voor een 
duidelijke instructie van toediening van de medicijnen.



Wat stoppen we in onze rugzak bij 
vertrek:

➢ Lunchpakket (in een brooddoos) voor ‘s middags  
(boterhammen, drankje met schroefdopje, ….) 

➢ Tienuurtje, vieruurtje en drankje (in een koekendoosje) 
➢ Klein spelletje, goed leesboek of strip 
➢ Pen of potlood 
➢ Pakje zakdoeken 
➢ Nat washandje in plastieken zakje 
➢ Portefeuille met identiteitskaart  
➢ Extra mondmaskertjes 

Kies voor een stevige rugzak die ook kan dienen voor onze andere 
(dag)uitstappen!



Reiskoffer

Zie folder



Contact met de kinderen

➢ Adres: hotel Floréal – Albert I laan 74 - 8620 Nieuwpoort 
➢ Vergeet de naam van onze school  

 en de naam van je zoon/dochter niet te vermelden op de envelop 
➢ Geen bezoek mogelijk 
➢ GSM-gebruik verboden!        
➢ Binnenkomende telefoons, faxen gaan via het pedagogisch team. 
     Alleen in uiterst dringende gevallen wordt het kind verwittigd. 

➢ Dagelijks (in de late uurtjes) (video)verslagje op de website 
⇒ www.sint-ritaschool.be

http://www.sint-ritaschool.be/
http://www.sint-ritaschool.be/
http://www.sint-ritaschool.be/


We kijken er alvast naar uit ….


