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Talentklassen 5de leerjaar
Beste lezers
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de leerlingen van het vijfde leerjaar voor drie
dagen op talentklassen.
Natuurkracht, beeldkracht, taalkracht, rekenkracht, zelfkracht, muziekkracht, teamkracht
en beweegkracht zijn de verschillende talenten waarrond we op ontdekking gaan, maar
ook samen eten, slapen en spelen maken er een geweldige tijd van waarbij we elkaar
goed kunnen leren kennen.

Wanneer?

Maandag 10 tot en met woensdag 12 oktober 2022
Vertrek: 9u (vanaf 8u30 staat er een leerkracht)
Terug: afhankelijk van het verkeer tussen 14u en 14u30

Waar?

Vertrek en aankomst op de carpoolparking nabij Sint-Rita in
Kontich.

Wat brengen we mee?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Regenjas
Sportieve schoenen, pantoffels*/slippers* voor binnen
Handdoek, toiletgerief
Reservekledij(kies voor comfortabele kledij)
Zakdoeken
Pyjama, knuffel*(lakens, dekens enz… zijn aanwezig)
Boek*/strip*
Min. 1 adres (nog niet op de envelop geschreven) + 1 envelop. (Een
postzegel en 1 kaart worden voorzien, maar indien jullie meer willen
schrijven, breng je nog materiaal mee)
Zaklamp*
Drinkbus
Kids-ID (af te geven aan de klasleerkracht bij vertrek)

*= is niet verplicht

Wat brengen we niet mee?
•
•
•
•

Snoep
Computerspelletjes
GSM
Indien je een fototoestel meebrengt, draag je er zelf de
verantwoordelijkheid voor.

Wat met allergieën?
Leerlingen met lactose intolerantie, glutenallergie, ernstige voedselallergieën of diëten
alsook leerlingen die vegetarisch of Halal wensen te eten, brengen juf Martine
(juf.martine.dhooghe@altena.be) op de hoogte voor 15 september.

Post
De kinderen krijgen graag post. De brieven kan u aan de klasleerkracht geven bij vertrek
of in hun bagage steken.

Op de hoogte blijven
Via onderstaande link kunnen jullie foto’s van de workshops zien.
https://www.flickr.com/photos/provant/albums

Vriendelijke groeten
Meester Eli, meester Christophe, juf Anne-Sophie en juf Martine

