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Extramurale activiteit donderdag 5 oktober 2017 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen geschiedenis, techniek en PO  en de vakoverschrijdende eindtermen, 
brengen we op donderdag 5 oktober met alle leerlingen van het tweede jaar een bezoek aan 
Brussel.  
 

 Voormiddag: ‘Hoog in de bol’ 
Iedereen kent wel hét icoon van ons land, gebouwd in 1958 voor de wereldtentoonstelling. 
Wij gaan 5 van de 9 bollen ontdekken. Je bezoekt er een expo over de geschiedenis van het 
Atomium en Expo 58. Met een supersnelle lift zoef je naar de hoogste bol. Op 92 meter 
hoogte heb je een prachtig panoramisch uitzicht over Brussel en bij goed weer zelfs verder! 
Bovendien neemt de tijdelijke tentoonstelling ‘Magritte: Atomium meets surrealisme’ ons 
mee door de bizarre wereld van het surrealisme.  

 

 Namiddag: ‘Maak een reis door de tijd in Train World’ 
Droom weg bij de legendarische locomotieven of de grandeur van de koninklijke rijtuigen. 
Snuister mee in de verrassende collectie lantaarns, affiches en uniformen en laat je 
onderdompelen in de wereld van het spoorweguniversum. Neem plaats in de stuurcabine 
van een locomotief en leer bij over de boeiende technologische ontwikkelingen.    

 
Vertrek met de bus om 8:25 terug omstreeks 16:00. 
 

De leerlingen brengen mee: 

 lunchpakket, geld voor een frisdrank 

 schrijfplankje en een potlood 

 goed humeur 
 
Prijs: € 26,50  wordt verrekend via het voorschot. 

 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige 
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
We hopen dat iedereen zich correct gedraagt en dat deze activiteit voor alle leerlingen een 
aangename en leerrijke ervaring wordt! 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Ann De Smet Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


