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Geïntegreerde werkperiode van 23-05-22 tot 25-05-22 
 

Beste ouders 
Beste leerling 
 
De GWP nadert en we delen u dan ook graag het programma en de praktische schikkingen mee. 
 
Wij verblijven op het domein van J-Club De Knapzak, Rue Mont les Champs 210, 5550 Bohan. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Algemeen Programma 

Maandag 23 mei 2022 

 
07u30 – Verzamelen op school + aanmelden bij de leerkrachten  
08u00 – Vertrek naar Durbuy vanuit Aalst  
10u00 – Aankomst ‘Adventure Valley’  
12u00 – Lunch (eigen lunch meebrengen) 
16u00 – Vertrek naar Bohan J-Club De Knapzak 
18u00 – Avondeten + inchecken  
21u00 – Avondactiviteit 
 

Dinsdag 24 mei 2022 

 
07u30 – Opstaan + ontbijt 
09u00 – Kajak/ Oriëntatieloop/ Shelterbouw 
13u00 – Lunch  
14u00 – Oriëntatieloop/ Shelterbouw/ Kajak  
18u00 – Avondeten  
20u00 – Opkuis kamers + avondactiviteit  
 

Woensdag 25 mei 2022 

 
08u00 – Opstaan + ontbijt + inpakken + uitchecken 
10u00 – Ochtendactiviteit   
12u00 – Lunch  
13u00 – Vertrek naar Aalst vanuit Bohan 
15u45 – Aankomst in Aalst (ongeveer) 
 

 
Benodigdheden tijdens de GWP:  
 

Kledij: Voldoende T-shirts, sokken, ondergoed, sportieve truien, sportieve broeken (lang of kort), slaapkledij, 
zwemkledij, regenjas, pantoffels/ slippers, stevige sportschoenen/goede stapschoenen, reserve sportschoenen 

Toiletartikelen: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, handdoeken  

Benodigdheden: een wekkertje of polshorloge (per kamer), identiteitskaart, zakgeld (gelieve te beperken), plastiek 
zak voor je vuile kleren.  

Neem de eerste dag een rugzak mee (bij te houden op de bus) met daarin je lunchpakket + reservekledij.  

Smartphones, earpods/ airpods, game consoles, bluetoothboxen, etc. heb je niet nodig. De school is onder 
geen enkel beding aansprakelijk bij verlies of diefstal! 

 

OPGELET!  

Er gaan heel wat activiteiten door in het bos dus daarom is het aangewezen om je ter plaatse maar ook bij thuiskomst te 
controleren op eventuele tekenbeten.  

 

 



Enkele belangrijke na te komen afspraken en richtlijnen voor onze leerlingen: 
 

- We verlaten nooit de groep zonder een leerkracht verwittigen. 

- Waardevolle voorwerpen en smartphones worden na het ontbijt in bewaring gebracht bij de aangewezen 
begeleider. Na het avondeten krijg je de waardevolle voorwerpen terug. 

- We komen steeds op tijd op elke afspraak. 

- Er worden geen alcoholische dranken meegenomen, gekocht of gedronken. 

- Er geldt een algemeen rookverbod. 

- Drugs wordt absoluut niet getolereerd. 

- We houden de kamers netjes, beschadigen geen meubilair, springen niet op de bedden. 

- We hebben respect voor het gebouw. We klimmen niet door de ramen en klauteren niet op het dak. Ramen 
mogen enkel op klikstand. 

- Vuile of natte schoenen worden geplaatst op het schoenenrek aan de hoofdingang. Binnen lopen we alleen 
blootvoets, met propere kousen of op meegebrachte pantoffels/slippers. 

- We hebben respect voor de prachtige groene omgeving waarin we vertoeven, alle afval wordt dan ook 
gedeponeerd in de daarop voorziene vuilnisemmers, binnen en buiten. 

- Tijdens avondactiviteiten gedragen we ons rustig. We roepen niet en respecteren de omgeving en zijn buren.  

- We respecteren ieders nachtrust.  

- We komen op tijd aan tafel voor de maaltijden en gedragen ons ook in het restaurant. 

- In het restaurant voorzien we vaste plaatsen. De tafels worden na het ontbijt, lunch of avondmaaltijd, onder 
begeleiding van de begeleidende verantwoordelijken netjes afgeruimd. 

- We gedragen ons altijd correct en beleefd tegenover elkaar, de verantwoordelijke van het gebouw en haar 
personeel en de begeleiders.  

- Om onze veiligheid te bewaren is camerabewaking aanwezig is in het gebouw. 

- Naar brandveiligheid toe zijn de gangen en alle kamers voorzien van rookmelders. 

- Bij diefstal of vandalisme wordt er altijd melding gemaakt bij de plaatselijke politie, dit in navolging van het 
huishoudelijk reglement van de J-Club. 

 
 
Alle mutualiteiten en veel sociale diensten van de overheid geven toelagen aan de ouders van deelnemers van een 
GWP. U haalt het betreffende document af, laat het op de school invullen en bezorgt het terug. De bijdrage wordt dan 
op uw bankrekening gestort. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht op het leerlingensecretariaat van de school 053/76 96 27 of bij 
de begeleidende leerkrachten. 
 
 

Afspraak maandag 23 mei 2022 om 7:30 op de speelplaats van de school! 
Vergeet zeker niet om je lunchpakket mee te brengen! 

 

 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
 
Brian Decrop, Sarah Berckmoes  Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 
  


