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Beste ouders en leerlingen van het vierde leerjaar 
 
Zoals jullie ondertussen al een tijdje weten, gaan we dit schooljaar voor de tweede keer op 
Puur Avontuurklassen naar Han-Sur-Lesse. 

  Deze meerdaagse uitstap met uitslapen gaat door van dinsdag 23 april 2019 tot en met   
  vrijdag 26 april 2019 (de week na de paasvakantie).  
 
  We overnachten er in een gîte: Gîte d'Etape "Entre Pierres et Rivières", rue du Gîte   
  d'Etape 10, 5580 Han-sur-Lesse, in de provincie Namen. 

De Gîte is ideaal gelegen in het centrum van het gezellig dorpje Han en is de perfecte 
uitvalsbasis om de “Calestienne” te ontdekken. Deze geologische streek krioelt van 
natuurlijke bezienswaardigheden (grotten, uitzichttoren, natuurreservaten, mooie wandel- en 
fietsroutes, specifieke planten en dieren). Ook het museum en  het speelplein zullen tot een 
onvergetelijke reis bijdragen. 

  
Het spreekt voor zich dat aan dergelijke activiteiten ook een prijskaartje hangt.  
De kostprijs voor de bus, het verblijf, de maaltijden, de tussendoortjes, de drankjes, de 
activiteiten, het bezoek aan de stuwdam… bedraagt 175 euro.  
 
Dit bedrag kan echter verminderd worden door de verkoop van pakjes wenskaarten. 
De kinderen mogen deze pakjes wenskaarten verkopen aan vrienden en familie voor € 5 
per pakje. Per pakje krijgen de kinderen € 2,50 korting. Hoe meer verkocht wordt, hoe meer 
korting dus. Deze wenskaarten worden via de school verdeeld en het ingezamelde geld 
wordt in de klas, per leerling, verzameld en verrekend.  
Een overzichtsblad hiervan kunt u achteraan in het agenda van uw kind vinden. Dat blad 
wordt door de juf telkens aangevuld. Uiteraard is dit alles vrijblijvend. 
 
Er wordt verwacht dat de rest van het bedrag dan betaald wordt ten laatste tegen 31 januari 
2019 op de rekening van Katholiek Onderwijs Hinterland Openluchtklassen Gravenbos:  
BE12 0688 9521 9592, met vermelding van de klas en de naam van het kind. Dit is een 
andere rekening dan de schoolrekening. 
 
Nog een tip: de kosten van deze uitstap kunnen ingediend worden bij de mutualiteit, die dan 
misschien tussenkomt in de onkosten. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit een unieke en leerrijke ervaring zal worden voor uw kind en 
hopen op een uitstekend verblijf in Han-sur-Lesse! 
 

           Directie, leerkrachten en begeleiders 
 

 


