Gent, 12 september 2019
Betreft: laatste inlichtingen GWP te Massembre van 23.09.2019 t.e.m. 27.09.2019
Geachte ouders
Uw zoon/dochter krijgt hierbij de kofferlijst en nog enkele praktische richtlijnen voor de GWP
Massembre mee.
Praktisch
Wij vragen u erop toe te zien dat kledij en zeker de laarzen gemerkt worden, want elk jaar houden wij
een hoop “verloren voorwerpen” over, die we jammer genoeg niet kunnen thuisbrengen.
De werkbladen krijgen de leerlingen ter plaatse.
Voor wat de kamerindeling betreft zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van uw
kind, maar u begrijpt dat wij ook gebonden zijn aan de voor ons beschikbare infrastructuur.
We verwachten hem/haar maandagmorgen 24 september tussen 6u45 en 7u00 op de Zuiderlaan
Watersportbaan Gent, tegenover de topsporthal. Mocht u onderweg eventuele vertraging oplopen,
gelieve dit dan op het nummer +32 9 243 70 98 te willen melden (lang genoeg laten rinkelen).
Op de vertrekdag dient u een kleine rugzak met lunchpakket (boterhamdoos en drinkbus), balpen en
plastic zakje (reisziekte) te voorzien en vragen wij om reeds gepaste kledij te voorzien (stapschoenen,
regenjas,…) daar sommige leerlingen onmiddellijk starten met de activiteiten.
Vertrek en aankomst
Van zodra de bussen aankomen, wordt er ingeladen: op de bus zelf staat aangegeven welke klassen
er instappen. Wij staan erop om stipt om 7u00 te kunnen vertrekken.
De terugkeer is gepland op vrijdag 27 september, met vertrek in Villers-la-Ville omstreeks 13u30. Wij
vermoeden tussen 15u00 en 15u30 aan te komen op de Zuiderlaan Watersportbaan Gent, waar dan
ook de verantwoordelijkheid van de begeleiders stopt. We proberen eventuele vertraging via de
schoolwebsite, onze Facebook of Twitter account te afficheren.
Contact
Mocht u uw kind of de begeleiders tijdens de GWP dringend nodig hebben, dan kan u ons bereiken
via het nr. +32 9 243 70 98. Wij vragen u liever niet naar de receptie van het centrum te bellen.
Van onze kant zullen wij u uiteraard onmiddellijk verwittigen, mochten er zich ernstige problemen
voordoen, van welke aard ook.
Natuurlijk ontvangt elk kind graag een kaartje of een briefje – wel tijdig te versturen – op het volgende
adres: NAAM van uw zoon/dochter (+eventueel kamernr. dat u later deze week ontvangt) / MS
Voskenslaan: Massembre, Rue de Mesnil 84 - 5543 Heer.
Tenslotte spreken wij de hoop uit dat deze boeiende werkweek voor uw zoon/dochter een
buitengewone belevenis wordt.
Met vriendelijke groet
Bob Podevijn
directeur

Kofferlijst G.W.P. Massembre
Documenten
• identiteitskaart
Kledij
• waterdichte regenjas

• dikke trui

• enkele dunne truien

• lange/korte broeken

• kledij die vuil mag worden

• muts en sjaal

• T-shirts

• kousen

• ondergoed

• zwemkledij

Slaapgerei
• pyjama

• kussensloop

• slaapzak
Schoeisel
• stevige waterdichte wandelschoenen

• sportschoenen

• pantoffels

• rubberlaarzen

Persoonlijke hygiëne
• kam/borstel

• pleisters

• shampoo

• zeep

• tandenborstel

• tandpasta

• bekertje

• handdoeken

• washandjes

• zakdoeken

Praktisch
• rugzakje

• zak voor gebruikt linnen

• boterhamdoos

• zaklamp

• drinkbus

• schrijfgerei

• eventuele medicatie

• schrijfplankje

• oude krant (voor natte schoenen en laarzen)

• leesboek

• zakgeld (€10 is ruim voldoende) waarvan enkele muntstukken voor toiletgebruik onderweg.

