Beste gasten,
Binnenkort mogen wij jullie ontvangen op meerdaagse schooluitstap. Met dit schrijven
geven wij nog eens kort de afspraken door zodat jullie zich optimaal kunnen voorbereiden
op een fantastisch verblijf bij ons. We hebben reeds meermaals ondervonden dat duidelijke
communicatie zeer belangrijk is om een aangenaam verblijf te kunnen garanderen.
Hierbij geven we u de belangrijkste zaken mee:
1. 14 dagen voor aankomst graag een mailtje naar info@jeugdverblijfdikkele.be met het
zo nauwkeurig mogelijk aantal leerlingen en leerkrachten. Doorgeven van halal,
vegetariërs en allergieën.
2. Een lijst van aanwezigen (leerlingen en leerkrachten) worden aan ons bezorgd bij
aankomst of digitaal op voorhand.
3. Groepen die met de bus komen gelieve aan de buschauffeur duidelijk door te geven
dat de bus enkel ter hoogte van de Brouwerijstraat 29 gestationeerd kan worden. De
straatjes van Dikkele dorp zijn te smal.
4. Voor groepen die met de bus komen graag 10 minuten voor aankomst een
telefoontje, dan kunnen we de groep verwelkomen aan de bus parking en helpen
met het materiaal over te brengen van de bus naar het jeugdverblijf.
5. Groepen die met personenwagens komen, gelieve de chauffeurs erop te wijzen dat
ze niet in ons klein straatje parkeren. Het laden en lossen vlot laten gebeuren op de
koer en hier niet blijven lanterfanten.
6. Als jullie met de klas op de koer zijn aangekomen, gelieve een paar huisregels door te
geven aan de kinderen:
Buiten:
- Op het terrein blijven (duidelijk afgebakend).
- Niet in de stallen gaan, dit is privé terrein.
- Geen takken en schors van de bomen te halen.
- Schoenen uit op de trampoline.
Binnen:

-

-

Altijd schoenen uit in het gebouw (ook de leerkrachten).

Er zijn handdoeken in de toiletten, gelieve deze te gebruiken.
Niet eten of snoepen in de slaapvertrekken.
Waar trappen zijn, deze dan ook te gebruiken.
Tanden worden beneden gepoetst, niet boven.
7. De keuken is geen verboden terrein voor de leerkrachten, wel voor de leerlingen. Als wij er
niet zijn, dan halen de leerkrachten zelf het nodige uit de keuken.
8. Als de leerkracht beslist om de kinderen eens te laten drinken of een stuk fruit te laten eten,
dan verzamelt de leerkracht het nodige op de kar.

9. Thee en koffie staan er altijd voor de leerkrachten. Mochten deze op zijn, dan mag men altijd
zelf wat zetten als wij er niet zouden zijn.
10. Het verloop van de eetmomenten:
- De soep staat in kommen op tafel. De leerkrachten beslissen of
zij bedienen, of de leerlingen zichzelf bedienen.
- Als ieder zijn soep op heeft, worden de soeptassen verzameld op
de afwaskar.
- Vervolgens wordt op een andere kar het eten gebracht. De
leerkrachten verdelen dit.
- Terug afruimen op de afwaskar.
- Dessert wordt gebracht en de rest wordt afgeruimd.
- 4 kinderen helpen mee bij het afdrogen in de keuken.
- 2 kinderen zetten de tafels klaar voor de volgende maaltijd.
- Er is een leerkracht aanwezig bij het afkuisen van de tafels, en bij
het klaar zetten voor de volgende maaltijd.
- Als het nodig is, even een borstel nemen en wat vegen.
11. Leerkrachten houden steeds toezicht waar de kinderen zijn. Als de kinderen boven zijn, is er
toezicht. Als de kinderen in de tuin zijn, is er eveneens toezicht.
12. De leerkrachten wijzen er de kinderen op om de lichten uit te doen. In de avond sluiten de
leerkrachten de gebouwen af en doen de lichten uit.
13. Na het douchen, zet de leerkracht de deur open voor de verluchting.
14. De laatste dag:
- De koffers laten inpakken en buiten zetten na het ontbijt.
- Boven samen met de kinderen even vegen.
- Na het laatste eetmoment even vegen en stoelen op tafel zetten.
15. Samen met ons een moment kiezen om de procedure te overlopen wat te doen bij brand.
16. Bij de workshops die door ons of door externen worden gebracht, is steeds een leerkracht
aanwezig en deze helpt mee waar gevraagd.
17. Gebruikt spelmateriaal wordt beheerd door de leerkrachten. Na gebruik wordt dit allemaal
terug verzameld.
18. Het hout dat door de kinderen is gebruikt als spel wordt terug op de voorziene plaatsen
verzameld, weg van het gras.
19. Nooit versterkte muziek buiten.
20. Gehuurde fietsen steeds terug zetten op de afgesproken plaats. Kinderen altijd een fluo jasje
en een helm opzetten.
21. Wensen de leerkrachten zelf iets mee te brengen om te eten of te drinken, dan kan er
gebruik gemaakt worden van onze koelkasten en bergruimte.
22. Een lijst van noodnummers hangt onder de brandcentrale. Bij nood kan men ook ons
24u/24u opbellen op 0473/68.56.28 (Erwin) of 0475/90.88.48 (Sabine).

Alvast hartelijk bedankt om u aan deze afspraken te houden. Zo wordt het ongetwijfeld
zowel voor jullie als voor ons een heel fijn verblijf!
Met vriendelijke groeten,
Sabine en Erwin
Vzw Oud Klooster Dikkele.

