Aan de ouders van de leerlingen
Aan de leerlingen van 5 WEWI/LAWE/MTWE/LAWI
Ter informatie
Aan alle leden van het ondersteunend personeel
Aan alle leden van het onderwijzend personeel

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
datum
EMA2 wewi lawi lawe mtwe 06-03-18
28-02-2018

Extramurale activiteit dinsdag 6/03/2018: Odisee Technologiecampus Gent
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
Wil je een zoet gerecht maken zonder geraffineerde suikers? Wil je begrijpen wat er op de etiketten van
voedingsmiddelen staat? Wil jij de wereld van het hoger onderwijs verkennen? Dan is deze EMA iets voor jou.
Planning:
1. Workshop in de keuken: koken met alternatieve zoetstoffen
2. Workshop microbiologie
3. Rondleiding op de campus: kennismaking met de verschillende laboratoria
4. Infosessie over hogere studies: hogeschool versus universiteit, theoretische opleidingen
versus praktijkgerichte opleidingen
5. Winkeloefening: gezonde voeding en het interpreteren van de informatie op etiketten
9u-9u45
9u45-10u30
10u45-11u30
11u30-12u
12u-13u
13u-14u
14u-15u
15u-15u15

Info omtrent het hoger onderwijs
Groep A
Workshop in de keuken
Pauze
Oefeningen voedingsleer
Rondleiding
Middagpauze (eten gemaakt tijdens kookworkshop)
Labo microbiologie: L312
Workshop dranken maken
Afsluitend drankje en gezond hapje (+ evaluatie van de dag)

PRAKTISCH:
- aanmelden op school bij de begeleidende leerkrachten om 08:00 op de speelplaats
- station Aalst: vertrek trein om 08:19 – terug in Aalst om 16:30
- meebrengen: een keukenschort, schrijfgerief, meetlat, ZRM, lunchpakket of geld voor lunch (Je kan enkel
betalen met bankkaart. Er wordt geen cash geld gebruikt op de campus.)
- Wie op de terugweg (Gent – Aalst) vroeger wil afstappen van de trein, moet op voorhand een schriftelijke
toestemming van zijn ouders indienen bij de begeleiders en het secretariaat.
De prijs is € 11 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.
We hopen dat deze activiteiten voor jou een boeiende ervaring zijn.
Met vriendelijke groet
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