SprachenAkademie I Académie de Langues I TaalAcademie

Geachte ouders,
Uw zoon/dochter neemt deze zomer deel aan onze taalvakanties.
Wij hopen dat hij/ze een aangenaam en leerrijk verblijf zal hebben.
Gelieve volgende voorwerpen en documenten mee te brengen:
Bed
Kleding

 lakens of slaapsak en matrasbeschermer
 hoofdkussenovertrek
 kleding voor de week (regenkleding voorzien)
 buitenschoenen
 binnenschoenen
 sportschoenen en -kleding
 muts
 zwembroek of badpak
 zakdoeken

Wasgerij

 toilettenartikelen (zeep, tandpasta, tandenborstel, shampoo, kam of haarborstel,
en andere persoonlijke dingen)
 handdoeken

Medicamenten

 medicamenten die belangrijk zijn voor uw kind
 zonnecrème
 pleisters

Alleen maar medicamenten meebrengen die door de arts zijn voorgeschreven. De leerkrachten en de
animateurs beschikken over een EHBO- koffer.
Cursussen

 papier DIN A4
 ordner DIN A4
 schaar en vlakgom
 potlod en balpen of vulpen
 woordenboek
 2 postzegels

Documents

 medische gegevens (ingevuld)
 2 vignetten van de mutualiteit / SIS-kaart
 identiteitskaart

Waardevolle dingen en zakgeld
Wij raden aan geen waardevolle dingen mee te brengen (juwelen, GSM, etc.).
Aangezien alles in het inschrijvingsgeld inbegrepen is, is er geen zakgeld nodig.
Aankomst en vertrek
De deelnemers worden maandag tussen 09h et 10h ontvangen.
Op aanvraag en met en supplement (25€), bestaat er de mogelijkheid om zondagavond tussen 19h et 20h aan te
komen.
Wij vragen U bij de aankomst de verantwoordelijke van het stage de medische gegevens te geven.
Het vertrek vindt plaats vrijdag tussen 16h et 17h. De deelnemers blijven tot deze tijd onder de toezicht en
de verantwoordelijkheid van de animatoren.
Telefoon
Het telefoonnummer van een kontaktpersoon kan U bij het onthaal gegeven worden. Wij vragen U om alleen
in het noodgeval op te bellen.
Enkele adviesen voor het samenleven
De GSM zijn gedurende de dag niet toegestaan, net zoals de MP3-spelers en dragbare videospellen.
De deelnemers nemen deel an hat samenleven door kleine alledaagse taken (zijn kamer opruimen, de tafel
dekken en afruimen, de klassen en het materiaal opruimen,...)
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