
 
 

Bergschenhoek, 4 september 2018 

 

Beste ouder/verzorger, 

In deze brief treft u informatie aan over de Ardennenreis voor leerlingen uit klas 2.  

Reisinformatie 
Maandag 10 september vertrekken we om 09:30 uur vanaf school. We verzamelen om 9:00 
uur. Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd is. De leerlingen melden zich bij de mentor, 
zodat de aanwezigheid geregistreerd wordt. Ook wordt het paspoort/ID en de 
verzekeringspas ingeleverd bij de mentor. De passen worden veilig bewaard en op 
donderdag teruggegeven op school. 
Op donderdag 13 september rond 14:00 uur verwachten we terug te zijn op school. De 
verwachte aankomsttijd wordt op de website vermeld, zodra deze bekend is. 
 
Adres camping 
Rue Embiérir 18, 4171 Comblain-au-Pont, België. 
 
We geven enkele tips: 

- Er worden regelmatig flinke stukken gelopen. Goede ingelopen wandelschoenen zijn 

zeer aan te bevelen. Neem ook reserveschoenen mee. 

- Neem niet de mooiste kleren/schoenen mee. Minimaal een paar schoenen wordt echt 

vies en nat tijdens de activiteiten. 

- Wij raden aan om telefoons, sieraden enz. thuis te laten. Kostbaarheden gaan mee 

op eigen risico.  

- In de Ardennen kan het in september koud worden, zeker ’s nachts. Neem voldoende 

warme kleding mee. 

- Het is handig om wat geld mee te nemen. Zowel op de heen- als de terugreis stopt 

de bus eenmaal. Ook op de camping is het mogelijk om versnaperingen te kopen. 

- We reizen met twee of drie touringcars. Er wordt duidelijk aangegeven welke bus 

voor welke klas bedoeld is. 

- Wij verzoeken jullie om de bagage in weekendtassen te doen en niet in (harde) 

koffers. Neem ook niet overbodig veel spullen mee, want er is slechts beperkte 

bagageruimte in de bus. 

 

Kanovaren 
Tijdens het kanovaren is het dragen van schoenen verplicht, dit mogen oude of 
waterschoenen zijn.  
 
Teken 
Als je tijdens de Ardennenreis een teek op je huid ziet, geef dit dan aan de mentor door 
zodat deze op de juiste wijze wordt verwijderd. Er wordt genoteerd waar de teek zat en 
wanneer deze is verwijderd. De informatie wordt bij thuiskomst met de ouder/verzorger 
gedeeld. Het is belangrijk om ook bij thuiskomst goed te controleren op teken.  
  



 
 
Paklijst 
In de bijlage treft u de paklijst aan. Neem deze goed door, zodat uw zoon/dochter alles bij 
zich heeft. Wij benadrukken dat er geen energiedrank mee mag. Ook zijn muziekdragers 
verboden (oordopjes zijn wel toegestaan).  
 
Begeleiding 
De klassen zijn in groepen van maximaal 14 leerlingen ingedeeld, twee groepen per klas. 
Een groep wordt door een docent en een instructeur van het outdoorbedrijf Labyrinth 
begeleid. Alleen bij noodgevallen zijn de organisatoren bereikbaar: 
 
Stacey Ouwerkerk: 06-54330254 
Petra van den Berg: 06-39606549 
 
Formulier reisinformatie, gegevens en bijzonderheden 
Tijdens de informatieavond ontvangt u een formulier voor het invullen van medicijngebruik, 
polisnummer, etc. Wij verzoeken u het formulier tijdens deze avond in te vullen en aan de 
mentor van uw kind retour te geven. Mocht u op deze avond verhinderd zijn, dan kan uw 
zoon/dochter dit formulier ophalen en inleveren bij de receptie. 
 
We willen u vragen de informatie uit deze brief met uw zoon/dochter te bespreken. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er vragen of 
onduidelijkheden zijn, kunt deze mailen naar: wlardennen@wolfert.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stacey Ouwerkerk 
Petra van den Berg 
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