
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het eerste leerjaar NATE en SPAC 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/EMA2 1e j nate spac 06-03-2018 28/02/2018 
 
Extramurale activiteit dinsdag 6 maart 2018 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen Techniek, Natuurwetenschappen en de vakoverschrijdende eindtermen, 
brengen we op dinsdag 6 maart met alle leerlingen van het eerste jaar een bezoek aan Technopolis 
. 
 
In Technopolis kun je terecht voor massa’s leuke interactieve experimenten, spectaculaire demo’s, 
verrassende wetenschapsshows.  

Eurekaaa! Maart is een jeugdboekenmaand die helemaal draait rond wetenschap en techniek. Als 
je zowel van boeken als van wetenschap en techniek houdt, dan ben je in Technopolis helemaal 
aan het juiste adres! In maart krijg je bij een bezoek aan Technopolis gratis een wetenschappe-leuk 
proefjesboek op voorwaarde dat je ons een tekening van jouw eigen uitvinding bezorgt!  

Maak eerst een tekening van jouw uitvinding... 

Niet alleen gekke professors kunnen (te) gekke uitvindingen bedenken! Laat je fantasie eerst even 
de vrije loop en bedenk wat nog niemand voorheen bedacht heeft! Wat dacht je van een plooibus in 
plaats van een plooifiets, een robot die jouw huiswerk maakt of béter nog: een pil waardoor je nooit 
nog ziek wordt! Grabbel nadien al je kleurpotloden, stiften, penselen, verfpotjes, krijt, wasco, 
glitters, stickers... bijeen en maak een tekening van jouw bijzondere uitvinding! 

 

Vertrek met de bus om 8:25, terug omstreeks 15:45. 
 
De leerlingen brengen mee: 

 Goed humeur 

 Lunchpakket ( drankje is inbegrepen in de kostprijs) 

 Eventueel een tekening van je uitvinding 
 
Prijs: 22 euro  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 deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Sabine De Hauwere Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


