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Ik zou deze bosklassen willen omschrijven als de kers op de taart. Zes jaar lang heb 

ik deze leerlingen op het College zien veranderen, zien groeien, zien evolueren. Ze 

hebben vrienden en vriendinnen gemaakt en ze hebben leren rekenen, leren lezen 

en leren schrijven. We hebben hen niet alleen kennis trachten bij te brengen maar 

ook de vaardigheden en de attitudes  die  belangrijk zijn om een volgende stap in 

hun jonge leven te zetten. 

 

De leerlingen zullen nu een week lang samen met leeftijdsgenoten en leerkrachten  

optrekken. Ze zullen een week lang een minisamenleving vormen waar ze mekaar  

moeten helpen, waar ze hun kleine ergernissen opzij moeten zetten en waarbij ze 

veel inlevingsvermogen aan de dag zullen moeten leggen. Ze zullen leren om nog  

zelfstandiger te zijn , om op elkaar te bouwen en om afspraken nog beter te  

respecteren. Deze jongens en meisjes zullen niet op dezelfde manier terugkeren 

naar school. Ze zullen weer wat veranderd zijn, weer wat gegroeid zijn  en nog  

hechtere groep vormen. 

 

Ik wil ook graag de klastitularissen bedanken om weer eens bereid te zijn het  

thuisfront een week achter te laten. Velen zullen dit misschien als evident  

beschouwen maar dat is het absoluut niet! 

 

Aan allen een  leerrijke, deugddoende en hartverwarmende bosklas gewenst! 

 

 

Luc Braem  

directeur  



Aan de rand van het natuurreservaat van de Hoge Venen ligt de Gîte d’Etape van Ovifat 
genesteld. Met de 24 kamers, de eetzaal, de 4 polyvalente zalen, het speelterrein en de 
barbecueruimte, is deze tempel van de Belgische Ardennen uitgelezen voor onze  
leerlingen van het zesde leerjaar.  

 

Vertrek: dinsdag 19 april om 08.30 uur op school 

Terug: zaterdag 23 april rond 13.00 uur op school 

 

We gaan er van uit dat GEEN nieuws gelijk is aan GOED nieuws.  
Voor dringende situaties kan u steeds terecht via de school. 

 

Contactgegevens  

Telefoonnummer school  03 780 71 65 

GSM directeur    0475 80 31 89 

  

Adres  

Gîte d’Etape des Hautes Fagnes    
Rue des Charmilles, 69 
4950 Ovifat   

 

Leerkrachten 

juf Elise De Fré, juf Magali (dinsdag en woensdag), juf Tine  
meester Vik, meester Matthias, meester Arne 

 

Vrijwilligers 

Luc & Mia    
Romain & Leen   
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Ovifat 





slaapkledij        een pyjama 
          een knuffeldier (eventueel) 
 
toiletgerief       2 washandjes 
         2 handdoeken 
         een tandenborstel en tandpasta  
                             een bekertje (onbreekbaar!) 
                            zeep en shampoo en een kam 
         voldoende zakdoeken 
                              voldoende ondergoed 
 
kledij       8 paar kousen (natte voeten!) 
        1 warme trui 
                            T-shirts 
                             een korte broek 
                             2 lange wandelbroeken (liefst oude!) 
                             sportkledij (training) 
                             regenkledij 
                             warme jas, muts, sjaal en handschoenen 
 
schoeisel           sportschoenen 
                             waterdichte wandelschoenen 
                             pantoffels voor binnen 
 
allerlei               rugzakje om te gebruiken tijdens de wandeltochten 
    drinkbus 
                              zakjes voor vuil linnen 
                              stripverhalen, boeken, gezelschapsspel 
                              ISI+ kaart en nodige medicijnen 
                              een beetje zakgeld (maximum 10 euro) 
    zonnecrème en muggenmelk 
 
    geadresseerde enveloppen  
    (deze worden op voorhand verzameld in de klas) 

    verkleedkledij voor de laatste avond  
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 Tijdens de platte rust blijf ik op mijn kamer en houd me rustig bezig 
(gezelschapsspel, een boek lezen ,...) 
 

 Ik heb respect voor het materiaal van anderen, ook voor de gebouwen  
(toilet proper achterlaten, de muren niet bevuilen,…). 
 

 Ik houd mijn kamer netjes (kledij in de kast, afval in de papiermand, bed opmaken, 
vuile was in de linnenzak,…). 
 

 Na de wandeling gaan de wandelschoenen uit en de pantoffels aan. 
 

 In de eetzaal gedraag ik me voornaam (niet roepen, niet te schrokkerig zijn, bord 
leegeten, niet van de tafel weglopen, de tafel opruimen,…). 
 

 Ik respecteer de nachtrust van anderen. Na het  slaapteken maak ik het stil en tracht 
zo vlug mogelijk te slapen. 
 

 Ik blijf bij de afgesproken wandelgroep. 
 

 Ik luister naar de leerkracht en begeleider. 
 

 Ik stel mij positief in en probeer het zonnetje te zijn voor anderen. 
 

 Ik houd rekening met de anderen. 
 

 Bij problemen verwittig ik onmiddellijk de klastitularis.  
 

Kauwgum, zaklamp, GSM, computerspelletjes, een radio, … 
Het zou tof zijn deze afspraken na te leven, al was het maar uit  
respect voor diegenen die dat wel doen. 



07.30 uur   opstaan en toilet maken 

08.15 uur   aan tafel voor een stevig ontbijt 

09.00 uur  activiteit (les, wandeling, sport, creatief, spel, …)  

12.30 uur   middagmaal 

13.30 uur  activiteit (les, wandeling, sport, creatief, spel, …)  

18.30 uur  avondmaal 

 

19.15 uur  rustmoment 

20.00 uur  avondactiviteit (quiz, casinoavond, kampvuur, spel, …)  

21.30 uur   bedtijd 
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We vertrekken op school om 8.30 uur, laden de bus in en...weg zijn we!  

Nadat we ons hebben geïnstalleerd, schuiven we onze beentjes onder tafel voor 
een heerlijke maaltijd, we trekken onze wandeltenue aan en marcheren de  
Ardense natuur tegemoet.  

 

Na een korte wandeling bereiken we het Centre Nature de Botrange. 

 

Daarna maken we een verkennende wandeling langs de Fagne Wallonne  
en passeren we het hoogste punt van ons Belgenlandje, het Signal de Botrange. 

 

‘s Avonds worden we eerst culinair verwend en daarna storten we ons in het  
plaatselijke ontspanningsleven in de vorm van een aangename avondactiviteit!  
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Opnieuw kruipen we 's morgens gezellig het klaslokaal in voor weer heel nieuwe  

weetjes voor de vrienden van de natuur… 

 

Na een stevig middagmaal volgt een nog steviger tochtje: we trekken naar het  

sprookjesachtige kasteel Reinhardstein. Dit kasteel vormde het decor voor de film "Het 

pad der zeven zonden" van het Huis Anubis. We maken een wondermooie  

wandeling doorheen de bossen, waar we de rivier Baheyon volgen.  
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We starten onze dag met  een korte wandeling langs overblijfselen uit de tweede  
wereldoorlog en gaan op zoek naar een pouhon (bron). Ook vandaag kunnen we  
onze schoenen nog eens goed bevochtigen in de vele stroompjes en rivieren.  

 

In de namiddag  staat er een fantastische  roofvogelshow op het programma. Gelieve 
dus zeker geen kleine huisdieren zoals hamsters en konijnen mee te geven aan uw 
zoon of dochter!  Om deze topdag af te sluiten in stijl staat er dan ook een echte  
casinoavond op het programma waar het geld ongetwijfeld in het rond zal vliegen. 
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Deze wandeling is de langste, nu we al goed ingelopen, gerodeerd en getraind  

zijn kan dat geen enkel probleem opleveren...  

 

Vandaag staat de asymmetrische vallei op het programma. Wat is dat nu voor een 

beest? Wel, de asymmetrische vallei is een vallei die asymmetrisch is! Aha!   

Doorheen deze vallei slingert een natuurpad, de houten knuppelpaadjes vormen 

een natuurleerpad doorheen het ganse gebied. Op allerhande informatiepanelen 

komen we alles en nog veel meer te weten over de magnifieke omgeving! Ook gaan 

we op de koffie bij onze lieve vrienden: op visite bij de rode bosmier! Na een stevige 

tocht doorheen de bossen komen we aan bij de pittoreske waterval. En omdat we 

op deze avond voor de laatste keer samen zitten, staat er iets heel leuks op het  

programma…  

 

 

 
Op zaterdag 23 april begeven we ons richting ons vertrouwde college.  

We verwachten aan te komen rond 13.00 uur.  
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Nuttige tips  
voor het sturen ener poststuk aan uw kleine schavuit  
 
Om even een week van alle multimediale massacommunicatie verlost te zijn, om het 
postpersoneel een spreekwoordelijk hart  onder de riem te steken maar bovenal om 
uw kleine spruit in te lichten over de gebeurtenissen op het thuisfront en aan te  
sporen om toch elke dag een propere onderbroek aan te doen, kan je ook altijd een 
brief sturen naar het onherbergzame Ovifat.  

 

Het zou leuk zijn om uw schavuit toch minstens één keer te verrassen met een  
origineel schrijfstuk. Een envelopje met thuisgevulde nestwarmte kan toch voor een 
momentje van verstrooiing zorgen in een al zo drukke week...  

 

Rep u naar de dichtstbijzijnde winkel, schaf u een schrijfstok en het nodige perkament 
aan, of duikel gewoonweg achter uw pc en tik een leuke brief in, prop hem in een  
envelop, kleef hem dicht, voorzie hem van een postzegel en noteer in sierlijke letters  
volgend adres: 

naam van uw spruit 

SJKS Sint-Niklaas  

Gîte d'Etape des Hautes Fagnes  

Rue des Charmilles, 69  

4950 OVIFAT  
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Uiteraard houden we jullie dagelijks op de hoogte over onze wervelende avonturen 

in Ovifat. Dit doen we op multimediale wijze, namelijk via onze schoolwebsite. 

Hoe werkt dit? Heel simpel! 

 

Elke dag trekken we op wandel in kleine groepjes die klasdoorbrekend zijn  

samengesteld. Eén van deze groepjes krijgt telkens een fototoestel mee (in beurtrol) 

en op het einde van de dag gaat deze groep aan de slag om een heus ‘verslag van de 

dag’ te schrijven. Dit verslag kan je – samen met alle foto’s die dag genomen – op de 

website terugvinden.  

 

Op de site zal ook een blog staan, hierop kan je 24 uur op 24  terecht voor al uw  

virtuele kussen, groeten of meldingen. (elke dag mogen de kinderen dit blog lezen). 

 

 

 

http://basis.sjks.be/ 

 

 

       De meest actuele reisinformatie vindt u terug op Smartschool.  
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HET SPROOKJESKASTEEL REINHARDTSEIN 
Dit prachtige kasteel dat dienst deed als decor voor de film  
“Anubis en het pad der zeven zonden”  bezoeken we op woensdag. 

http://www.reinhardstein.net 

 

 

ONZE VERBLIJFPLAATS  
Breng nu alvast een virtueel bezoekje!  

https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/ovifat/ 

 

 

HET WEER IN DE HOGE  VENEN 
Check nu reeds de weersomstandigheden zodat je een extra  
annorakske of flanellen onderbroekje kan voorzien.  

https://www.meteobelgie.be/weerbericht-belgie/110/hoge-venen  
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Na de bosklas … doe de tekencheck! 

 

Een hele week leven in de natuur is een hele belevenis, maar vraagt ook de nodige  

waakzaamheid voor teken! Daarom is het belangrijk dat jullie jullie kinderen nogmaals 

controleren op de aanwezigheid van teken en/of tekenbeten.  

Op onderstaande website kunnen jullie meer info vinden: 

 

 

 

     www.tekenbeten.be 






