
Oudervereniging voor de Moraal – Avelgem 
 Achterhoek 17, 8581 Waarmaarde 

 Rekeningnummer BIC GEBABEBB / IBAN BE71 0010 9847 3769 

 
Geachte leerling tovenaar/ heks, 

We zijn vereerd je te mogen uitnodigen voor het magische 

“ - speelweekend” 

27 en 28 april 2019 
 
Vertrek: Zaterdag 27 april vanaf 8h15 verzamelen we op de schoolparking in de Kerkhofstraat.  

Om 8u30 wordt iedereen geacht aanwezig te zijn zodat we om 9h kunnen vertrekken naar 

“De Lork” in Kemmel. 
 
Terug:  Zondag 28 april rond 17h30 op de parking van de basisschool “De Toekomst”. 
 

Iedereen dient bijzondere aandacht te hebben voor de lijst van benodigdheden: 
Trek speelkledij aan die tegen veel stootjes kan, degelijke stapschoenen, regenjas, laarsjes en vergeet 
zeker je muts of petje niet. Hou gewoon de weersvoorspellingen in de gaten. 
 

1. Meebrengen in aparte zak: 
 Picknick voor de eerste middag. 

 Zonnecrème, petje / hoedje of een muts. 

2. Mee in reistas of sportzak: 
Omdat we beperkte kofferruimte hebben, geef je de voorkeur aan een “flexibele” 

reistas; LEES alvast de toelichting na op ovm-avelgem.be  
 

WAT JE ZEKER MOET MEE HEBBEN: 

 Kussensloop en een matras overtrek of onderlaken (VERPLICHT). 
Een donsovertrek  ( donsdeken is ter plaatse beschikbaar) of een slaapzak. 

 Een extra trui, regen of winddichte jas en een extra paar goede schoenen / laarsjes die tegen een 
beetje modder kunnen. 

 Pantoffels: met vuile voeten kom je de jeugdherberg niet binnen. 

 KidsId + klevertjes van de mutualiteit (moet niet afgegeven worden). 
 

WAT GOED VAN PAS KOMT: 

 Vervangkledij, extra ondergoed. Liefst in ALLES je naam noteren !!!! 

 Wasgerief en slaapgerief (pyjama ...) 

 Een grote zak goed humeur en moed. 

 Troeteldiertjes, spelletjes, ballen, skates, skateboarden, mooie liedjes enz... zijn allemaal 
toegelaten. Je bent er wel zelf verantwoordelijk voor. Denk dus na voor je iets in je tas stopt. 

 Breng GEEN duur en breekbaar speelgoed noch computerspelletjes/ gsm / smartphone mee. 

 De bezitters van een zaklamp mogen die meebrengen 
 (de zesdes zullen deze zeker nodig hebben). 

 
SPECIALLEKES: 

 Als je speciale (medische) aandacht nodig hebt, deel aan één van de begeleiders mee wat, hoe 
en wanneer je verzorging nodig hebt. Zij zijn mee om voor je te zorgen en je te vertroetelen. 

 Wij nemen zelf een deftige verbandkist mee. 
 

3. Voor de ouders: 
Geef je kind(eren) geen geld mee, alles is in de prijs inbegrepen. 
In noodgevallen kan je ons bereiken op 0476 / 24.07.62 (Dominique).  
 

http://ovm-avelgem.be/activiteiten/info%20weekend.html

