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alle leden van het ondersteunend personeel
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datum

Brief 3 GWP 1e Oostduinkerke saldo mail 5-3-2018
Geïntegreerde werkperiode van 07-05-18 tot 09-05-18 in Oostduinkerke

Beste ouders
Beste leerling
De GWP komt dichterbij en we delen u dan ook graag het programma en de praktische schikkingen
mee.
Wij verblijven in jeugdherberg ‘De Peerdevisser’, Duinparklaan 41 te Oostduinkerke. Wij voorzien
een gevarieerd aanbod van cultuur, sport en ontspanning aan zee.

Het programma ziet er als volgt uit:

maandag
7 mei

dinsdag
8 mei

woensdag
9 mei

8u00: samenkomst op school en aanmelden bij mevr. Laureys
8u40: vertrek naar Oostende
10u00: groep 1: ‘tour d’Horizon’, kennismaking met het maritieme leven
groep 2: bezoek aan het vogelopvangcentrum
12u00: lunch
13u00: groep 1: bezoek aan het vogelopvangcentrum
groep 2: ‘tour d’Horizon’, kennismaking met het maritieme leven
15u30: vrij bezoek aan de stad
17u00: intrek in de jeugdherberg
18u30: avondmaal
20u00: avondactiviteit op het strand

8u00: ontbijt
9u30-16u00: water- en strandsporten te Westende
18u00: avondmaal
19u00: afscheidsfuif met verkleedthema

8u00: ontbijt
10u00-15u30: bezoek aan pretpark Plopsaland
17u30: voorziene aankomst op school

! De uren, die hier vermeld worden, zijn richtlijnen: deze kunnen dus nog ter plaatse aangepast
worden.

De prijs is «gevraagd» euro. Hierin is het volgende inbegrepen: de busreis, verblijf in een
jeugdherberg, alle maaltijden en alle inkomgelden voor gidsen en bezienswaardigheden. Er werd
reeds een voorschot betaald van «betaald» euro. Gelieve het resterende bedrag (zie
betalingsgegevens) te willen overschrijven voor 20 maart 2018.
Naast de persoonlijke bagage ook de identiteitskaart en een Buzzy Pazz (indien je er een hebt
natuurlijk) meenemen. Gelieve het zakgeld te beperken tot ongeveer 30 euro.
Enkele belangrijke afspraken voor onze leerlingen









We verlaten nooit de groep zonder te verwittigen;
We komen steeds op tijd op elke afspraak; (uur van afspraak kan soms wat afwijken van het
programma, gelieve dus steeds aandachtig te luisteren)
Er worden geen alcoholische dranken meegenomen, gekocht of gedronken;
Er geldt een algemeen rookverbod;
We houden de kamers netjes, beschadigen geen meubilair, springen niet op de bedden;
We respecteren ieders nachtrust;
We komen op tijd aan tafel voor de maaltijden;
We gedragen ons correct en beleefd tegenover elkaar, de gidsen en de begeleiders;

Benodigdheden tijdens de GWP:
Lunchpakket voor de eerste dag, voldoende T-shirts, sokken, ondergoed, sportieve truien, sportieve
broeken (lang of kort), sportschoenen, zeep, shampoo, handdoeken, tandenborstel, tandpasta,
slaapkledij, zwemkledij, stevige wandelschoenen/sportschoenen, regenvest, rugzakje… en een
goed humeur!
Gelieve geen waardevolle voorwerpen mee te geven. De school is immers niet aansprakelijk bij
verlies van juwelen, MP 3 spelers, GSM’s…

Alle mutualiteiten en veel sociale diensten van de overheid geven toelagen aan de ouders van
deelnemers aan een GWP. U haalt het betreffende document af, laat het op school invullen en
bezorgt het terug. De bijdrage wordt dan op uw bankrekening gestort.
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht op het leerlingensecretariaat van de school
053/76 96 27 of bij de begeleidende leerkrachten.
e

Afspraak maandag 7 mei 2018 om 8:00 op school. Niet vergeten: lunchpakket voor de 1 dag!

Met vriendelijke groeten
Eva Laureys
Projectleider

Marie-Paule Haegeman
Directeur

BETALINGSGEGEVENS
Ten laatste op 20-03-2018 te betalen
bedrag

€ «abs» «opm»

Rekeningnummer

BE91 0682 0545 0976

BIC

GKCCBEBB

Begunstigde

Koninklijk Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst

Mededeling

Saldo GWP1 «Naam» «Klas»

Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat

