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Extramurale activiteit donderdag 5 oktober 2017
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
Op donderdag 5 oktober neemt het vierde jaar deel aan een stadsbezoek in Rijsel.
Programma:
10:00: aankomst
10:15: kennismaking
11:00: start van de activiteiten in de stad
12:30: lunch
13:30: vervolg van de activiteiten
15:45: evaluatie van de dag
16:00: vertrek naar Aalst
De organisatie van het stadsbezoek is in handen van Roeland vzw, een Gentse jeugddienst die
gespecialiseerd is in taalvakanties. De taalanimators van Roeland begeleiden de leerlingen een hele
dag, in kleine groepen van 10. De focus hierbij ligt op de combinatie van cultuur en de Franse taal.
De dag start met een kennismaking in een taverne. Vanaf dat ogenblik start de taalimmersie in het
Frans. De leerlingen en de animator leren elkaar in een gemoedelijke sfeer kennen en de leerlingen
worden aangespoord over zichzelf, hun hobby’s en leefwereld te vertellen in het Frans.
Daarna gaan de leerlingen met de animator op stap in de stad. Ze krijgen opdrachten die hen
stimuleren om zoveel mogelijk Frans te praten. Daarbij leren ze ook de cultuur en historiek van de
stad beter kennen.
Meebrengen:

Zakgeld (voor de kennismaking op café en eventueel lunch)

Aangepaste kledij en schoenen

Lunchpakket
Deze activiteit kost 29,50 euro en 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.
Wij hopen dat deze activiteit dit voor alle leerlingen een boeiende en leerrijke ervaring wordt.
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