
Aan de ouders van  
 

«Naam» «Klas» 
 
Info 
alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   KA/Brief 2 GWP5 Parijs saldo mail 27-02-2018 
 
Geïntegreerde werkperiode mei 2018 - Parijs 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
De geïntegreerde werkperiode voor de leerlingen van het vijfde jaar gaat door in Parijs. 
 
We vertrekken op maandag 7 mei om 7.00u en komen terug op woensdag 9 mei rond 22:00. De 
prijs voor uw kind bedraagt € «gevraagd». In deze prijs is het volgende inbegrepen: de busreis, 
kamer en ontbijt, twee warme maaltijden in een restaurant en bijna alle inkomgelden voor musea en 
bezienswaardigheden + een annulatieverzekering. 
Het zal dus alleen nog nodig zijn wat zakgeld voor snacks en voor eigen gebruik mee te nemen, 
alsook een waarborg van 15 euro voor het hotel en het bedrag van 8,5 euro voor een bezoek aan 
de Eiffeltoren. 
 
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 betaalde reeds € «betaald» . Gelieve het resterende bedrag (zie betalingsgegevens)  vóór 16 
maart 2018 over te schrijven. 
 
Wij herinneren u er aan dat minderjarige leerlingen een reistoelating nodig hebben om deel te 
mogen nemen aan een buitenlandse GWP. Dit document kan u bekomen op het stadhuis van de 
gemeente waar u woont en zal worden opgehaald op dinsdag 17 april door de leerkrachten van het 
eerste lesuur. 
 
Zorg er ook voor dat uw zoon/dochter bij vertrek in het bezit is van een Europese 
ziekteverzekeringskaart. 
 
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename 
ervaring zal zijn. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Veerle De Cock en Alexandra Michotte                                 Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders                                  Directeur 
 

 
BETALINGSGEGEVENS 

Ten laatste op 16-03-2018 te betalen bedrag € «abs» «opmerking» 

Rekeningnummer BE91 0682 0545 0976 

BIC GKCCBEBB 

Begunstigde Koninklijk Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst 

Mededeling Saldo GWP5  «Naam» «Klas» 

Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat 

 


