Beste vormelingen, beste ouders
Van vrijdagavond 6 tot zondagnamiddag 8 mei trekken we met de vormelingen op
weekend naar het Heuvelland. We verblijven er in:

Heem Monsalvaet / Parsifal
Schomminkelstraat 20-22
Westouter
(parking even voorbij het heem aan de linkerkant)

Tijdens dit weekend voorzien we allerhande activiteiten, zowel buiten als binnen. We
leven ons actief uit, maar vallen af en toe ook eens stil. We zingen en dansen en
maken samen veel plezier. De ruime begeleiding én de koksploeg heeft er alvast
super veel zin in! Hopelijk jullie ook?
Bij deze brief vinden jullie een lijst met wat je nodig hebt op dit weekend.
De individuele steekkaart (medische fiche en allergieën) dient ingevuld te worden en
bezorgd tegen zaterdag 30 april.
Op zaterdagavond voorzien we een ‘bonte ronde’, een soort vrij podium, waar
iedereen zijn talenten mag tonen in een stukje toneel, een comedy-act, een
goochelkunstje, een playbacknummer, een stukje op zijn/haar instrument,… Indien je
hiervoor materiaal nodig hebt, dien je dit zelf mee te brengen.
Voor het vervoer gaven enkele ouders in het begin van het werkjaar aan dit op zich te
willen nemen, zowel op vrijdag als op zondag. Wij werken een vervoersregeling uit en
zullen de ouders hierrond persoonlijk contacteren. Alvast bedankt!
Op vrijdag verzamelen we om 16.50 u. aan de Caproen in de Breendonklaan.
Op zondag worden de chauffeurs verwacht tussen 14 en 15 u. in Westouter.
Wie nood heeft aan een wegbeschrijving kan deze bij ons opvragen.
Voor wie niet meegaat op weekend is er een inhaalbeurt catechese voorzien.
Wie nog vragen heeft rond het weekend, kan terecht bij priester Nikolaas of Johan.
Alvast bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen in de vormselwerking om van dit
weekend een super fijn moment voor de jongeren te maken.
Een hartelijke groet namens de vormselploeg
Priester Nikolaas (0494 12 42 46)
Johan (0499 43 43 64)

WAT NEEM IK MEE OP WEEKEND?
Slaapgerief:
o
o
o
o

onderlaken
kussensloop
slaapzak
pyjama / slaapkleed

Wasgerief:
o handdoek
o washandje
o toiletzak met zeep en shampoo + borstel / kam
+ tandpasta en tandenborstel
o voor de meisjes: eventueel maandverbanden

(Sportieve) kledij die vuil mag worden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 of 3 onderbroeken
2 of 3 paar kousen / sokken
een short
een lange broek
een 2-tal T-shirts
een warme trui
1 paar sportschoenen
pantoffels of gemakkelijke schoenen voor binnenshuis
een regenjas
zak of kussensloop voor vuile kledij

Wat breng ik nog mee?
o
o
o
o
o
o
o

een keukenhanddoek
een zaklamp
(verkleed)materiaal voor de bonte avond
je isi+-kaart of identiteitskaart
eventuele medicatie
zakdoeken of papieren zakdoekjes
zonnecrème (voor de gevoelige huid, je weet maar nooit…)

Wat breng je niet mee?
o gsm of smartphone / tablet

