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Geïntegreerde werkperiode van mei 2018 - Italië

Geachte mevrouw
Geachte heer
Zoals u reeds weet gaat de geïntegreerde werkperiode voor de leerlingen van het zesde jaar door in NoordItalië.
Dit jaar bedraagt de totale prijs € 580 .
In deze prijs is bijna alles inbegrepen: de vluchten met SN Brussels , 5 hotelovernachtingen (3 in Hotel Alba**
in Montecatini Terme en 2 in Hotel Frank*** in Lido di Jesolo bij Venetië), halfpension (“versterkt” ontbijt en
avondeten), de overzet van Lido di Jesolo naar San Marco, de Italiaanse bus en de inkomgelden voor musea
en bezienswaardigheden. Het zal dus alleen nog nodig zijn wat zakgeld voor een snack ‘s middags en voor
eigen gebruik mee te nemen.
Bijna alle mutualiteiten en veel sociale diensten van de overheid geven toelagen aan de ouders van
deelnemers van een GWP. Het volstaat het betreffende document af te halen, op school te laten invullen en
terug te bezorgen. De bijdrage wordt nadien op uw bankrekening gestort.
U heeft reeds € 100 betaald. Wij verzoeken u € 100 te storten als 2e voorschot en dit ten laatste op 30
november 2017 over te schrijven via onderstaande betalingsgegevens.
Het is mogelijk een annulatieverzekering te nemen voor € 12 (alleen geldig bij plotselinge ziekte!). Dit
moet wel vóór 15 november. Geef uw naam op aan mevr. Peeraer en stort op dezelfde rekening met
vermelding “annulatieverzekering GWP Italië”.

Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename ervaring zal zijn.
In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijven wij
Met vriendelijke groeten

Anna Peeraer
Projectleider

Marie-Paule Haegeman
Directeur
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Koninklijk Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst

Mededeling

gwp6 “naam voornaam klas”

Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat

