
Aan de ouders van «Naam» «Klas» 
Aan de leerling 
 
Info 
alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

  KA/Brief 2 GWP3 Amsterdam saldo 8-3-2018 
 
Geïntegreerde werkperiode van mei 2018 – Amsterdam 

 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Zoals u reeds weet gaat de geïntegreerde werkperiode voor de leerlingen van het derde jaar door in 
Amsterdam. 
We vertrekken met de bus op maandag 7 mei om 6u15 en komen terug op woensdag 9 mei rond 19u. 
In Amsterdam verplaatsen we ons te voet of met de tram. 
De prijs voor uw kind bedraagt € «gevraagd». 

 

U betaalde reeds € «betaald» . Mogen wij u verzoeken het saldo (zie betalingsgegevens) vóór 31 maart  
2018 over te schrijven via onderstaande betalingsgegevens. 

 
In deze prijs is alles inbegrepen: de busreis, het verblijf in het Hostel Amsterdam Vondelpark, twee keer 
ontbijtbuffet, middagbuffet op dinsdag, lunchpakket op woensdag, avondbuffet op maandag en dinsdag, alle 
inkomgelden voor musea en bezienswaardigheden. 
Een klein bedrag voor het nuttigen van een drankje en andere persoonlijke uitgaven volstaat als zakgeld. 
 
Onze leerlingen verblijven in: Amsterdam Vondelpark - Zandpad 5 - 1054 GA Amsterdam - +31 (0)20 589 89 96 
 
Wij herinneren u eraan 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. Het 
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. 

 
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. 
 
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 
   
Dries Uyttenhove  Marie-Paule Haegeman 
Projectleider  Directeur 

 

 

BETALINGSGEGEVENS 

Ten laatste op 31-03-2018 te betalen bedrag € «abs» «opmerking» 

Rekeningnummer BE91 0682 0545 0976 

BIC GKCCBEBB 

Begunstigde Koninklijk Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst 

Mededeling Saldo GWP3  «Naam» «Klas» 

Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat 

 



Programma GWP Amsterdam 2018 
 

Maandag 7 mei Amsterdam: Artis, Micropia en Amsterdam Arena 

6u15 Aanwezig op school 

6u30 – 10u30 Reis naar Amsterdam 

11u – 15u Bezoek Artis en Micropia 

14u – 15u Verplaatsing naar Vrouwenpolder Ouddorp 

15u30 – 16u Rit naar Amsterdam Arena 

16u30 – 18u Bezoek Amsterdam Arena 

18u – 19u Verplaatsing naar jeugdherberg en betrekken van de kamers 

19u30 Avondmaal in jeugdherberg Stayokay in Vondelpark 

20u30– 22u30 Zoektocht in Amsterdam onder begeleiding 

 

 

Woensdag 9 mei Amsterdam: grachten en wetenschap 

8u - 9u30 Ontbijt en inpakken; koffers op bus 

9u30 – 9u45 Wandeling naar hoek Keizergracht -Leidse straat 

10u – 11u30 Canalbike 

11u30 – 12u Wandeling naar Science Center NEMO 

12u – 13u Lunch buiten of in NEMO 

13u – 15u Opdrachten in NEMO 

15u30 Vertrek uit Amsterdam 

15u30 – 19u Reis van Amsterdam naar Aalst 

19u Vermoedelijke aankomst aan de school 

 
 

Dinsdag 8 mei Amsterdam: musea en winkelen 

8u – 9u  Ontbijt 

9u15 – 9u30 Wandeling van jeugdherberg naar Van Gogh Museum 

9u30 – 12u Opdrachten in Van Gogh Museum, aansluitend verkenning 
Museumplein 

12u – 13u Lunch in jeugdherberg 

13u – 14u Wandeling naar activiteit 

14u – 17 u Educatieve workshop in Museum Op Solder, aansluitend vrij winkelen 

17u – 18u30 Bezoek aan Madame Tussaud’s 

18u30 – 19u Wandeling van Dam naar jeugdherberg 

20u Avondmaal in jeugdherberg 

21u – 22u30 Avondspel in Vondelpark 


