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 INRICHTEN KAMERS schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste ouders 
 
 
Volop genietend van de vakantie, beginnen wij stilaan al aan het nieuwe schooljaar te denken. 
Graag herinneren wij u aan ons UITPAKMOMENT  OP vrijdag 26 augustus tussen 15.00 uur en 19.00 uur.  
 
In bijlage vinden jullie een lijst met gerief dat meekan en een lijst met dingen die thuisblijven. 
Probeer selectief te zijn, de kamers zijn niet zo groot. 
 
Indien je niet aanwezig kan zijn op ons uitpakmoment, dat kunnen jullie op woensdag 1 september  
Voor schooltijd je kamer inrichten. 
 
Hartelijke groet 
 
 
Het internaat team 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijage: nodig gerief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internaatmariaburchthasselt.be/
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WAT NEEM JE MEE/ NIET MEE? 

WAT DOE JE WEL/ DOE JE NIET?  

                 DO                DONT! 

☺ vuilbak    verplaatsen van meubilair    

☺ linnen zak    blinderen van het raam boven deur 

☺ toiletgerief (ondergoed, handdoeken, 
maandverband,…) 

 extra meubilair meebrengen, kastje,… 

☺ Elektrische apparaten:  

       - haarföhn   

       - radio of cd speler  
       - stijltang  

       - elektrische tandenborstel   

       - laders voor gsm  

       -fototoestel  
       - laptop/pc + kabel/ printer 

       - ventilator 

       - verlengkabel2 

 

 zaklamp 

☺ dekbed/overtrek/lakens + reservegerief  energydrank 

☺ kussen/kussensloop   

☺ douchegerief (tasje om alles in te steken + 

badjas)  

 waterkoker 

☺ EHBO gerief  extra boxen 

☺ SIS + identiteitskaart  rookgerief / alcohol/ drugs 

☺ paar plastic zakken  extra gsm, router 

☺ kapstokken  

☺ zakdoeken (stof/papier)  

☺ nachtkleding   

☺ schoolgerief (schriften etc)   

☺ pantoffels + kamerjas (verplicht)  

☺ tapijtje  

☺ posters ,foto’s enkel op prikbord  

☺ leesboek, puzzelboekje, strip  

☺ vrije tijdskleding voor ‘s avonds  

☺ drank, fruit, versnaperingen (met mate) 

   Bestek, bordje, mok of tas 

 

 Drinkbus   

 bureaustoel  

Tips:   Sluit je kamer af bij afwezigheid 

Probeer de inrichting van je kamer sober te houden 

 

HET INTERNAAT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERNIETIGING OF DIEFSTAL VAN PERSOONLIJK 

MATERIAAL! 

 


