
 
 

 
 

 

Boerderijklassen 

Vierde leerjaar 
 

SPERMALIEHOEVE MIDDELKERKE 

Maandag 27 september 2021 – woensdag 29 september 2021 

 



1. Wat breng je mee naar klas tegen vrijdag 24 september?  

 
 Identiteitskaart  

 Eventuele medicatie met uitleg op de medische fiche 
 

2. Wat neem je mee in jouw bagage? (geen grote, harde valies, liever een sporttas of 

trolley) 

 Slaapzak, kussensloop, hoeslaken 

 Voldoende ondergoed en kousen  

 Pyjama 

 Broek(en) 

 Short  

 T-shirts 

 Dikke truien  

 Toilettas met tandenborstel, tandpasta, kam, shampoo, douchegel, 

washandjes, handdoeken,… 

 Afhankelijk van de weersvoorspelling: zonnecrème, zonnebril en pet, aftersun 

 Pantoffels 

 Laarzen of bergschoenen 

 Regen-/windjas 

 Muts en sjaal 

 Enkele grote plastiekzakken (vuile was, natte schoenen of kledij) 

 Kleine rugzak 

 Drinkfles 

 Zaklamp 

 Fluojas 

 Droge koeken 

 

Graag alles zo veel als mogelijk naamtekenen. 



3. Dit heb je zeker niet mee: 

 Gsm, iPad of andere schermpjes  

 Snoep 

 Kauwgom 

 Zakgeld 
 

4. Programma 

Maandag 27 september  

08u25 aanwezig op school 

 bagage op de overdekte speelplaats 
 wij verzamelen op de kleuterspeelplaats 

09u00 vertrek met auto’s richting Middelkerke 

09u45 aankomst op de boerderij 

10u00 ontvangst met uitleg en afspraken 

10u15  kamerverkenning afgewisseld met vrij spel 

12u00 warme maaltijd+ refterorde 

13u45 verzamelen voor de activiteit op de boerderij 

14u00 drieluik op de boerderij:  

 rondleiding  
 de geschiedenis van het erf 
 zwaluwworkshop 

16u15 vieruurtje  

16u30 wandeling met kort bezoek aan een melkveebedrijf 

18u00 broodmaaltijd met verse, warme chocomelk + refterorde 

19u00 film bekijken  

20u30 avondritueel 

21u00 lichten uit en slapen  
 

 

 

 



Dinsdag 28 september  

07u30 opstaan 

08u00 ontbijt + refterorde 

09u00 klaarmaken om naar buiten te gaan 

09u15 eerste deel doorschuifsysteem 

 boerderijwerk 
 boerderijspelletjes die de 
groepssfeer bevorderen 

10u15  pauze met verse soep 

10u45  tweede deel doorschuifsysteem 

 boerderijwerk 
 boerderijspelletjes die de groepssfeer bevorderen 

12u00 warme maaltijd + refterorde 

13u00 vrij spel 

14u00 uitstap naar zee 

16u00 vieruurtje op het strand 

18u00 avondeten + refterorde 

19u00 douchemoment 

19u45 boerderijquiz  

20u30 avondritueel 

21u00 lichten uit en slapen 
 

Woensdag 29 september  

07u00 opstaan en klaarmaken 

07u45 valiezen maken en klaarzetten voor afhaal, kamers vegen 

08u30 verwenontbijt 

10u00 vertrek met toeristentrein naar het bakkerijmuseum 

11u00 aankomst bakkerijmuseum: workshops 

12u00 picknick 

13u00 museumbezoek 

14u30 vertrek richting Brugge met auto’s  

15u00 aankomst op school 

 



 

5. Hulp 

Wij vragen hulp van ouders/grootouders om onze kinderen en hun materiaal te 
brengen en terug te halen.  
 

 maandag 27 september om 9u00: kinderen 
met hun bagage naar de Spermaliehoeve 
brengen 
 

 woensdag 28 september om 8u45: bagage 
vanuit de Spermaliehoeve naar school 
brengen (liefst met 2 gote bestelwagens) 
 

 woensdag 29 september om 14u30: 
kinderen vanuit het bakkerijmuseum in Veurne naar school brengen 
(Albert I-laan 2, 8630 Veurne) 
 

 Indien u ons kunt helpen, graag een seintje aan de juffen.  

 

6. Gegevens voor de thuisblijvers 

 

SPERMALIEHOEVE 

Brugsesteenweg 41 

8433 Middelkerke 

 

Gsm directeur Martine   0494 25 92 02 

Gsm meester Joost   0494 17 67 96 

Gsm juf Heleen    0498 19 38 39 

Gsm juf Mieke     0496 72 49 58 

 


