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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/Brief GWP 17-18 thuisblijvers12 26-04-2018 
 

Activiteiten lokale GWP 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Hierbij vindt u de planning  van de lokale GWP met als doel het bevorderen van de groepsgeest, het 
openstaan voor het onbekende, even stilstaan bij het mooie culturele  maar ook actie!  
 

Maandag 7 mei 2018 

8:15: verzamelen op de speelplaats 
Omstreeks 16:30: terug op school. 
Met de autobus gaan we naar Oostende, naar het trampolineparadijs “Hangtime”. Daar kunnen jullie naar 
hartenlust springen, er is voor 1000 vierkante meter trampolines. Naast de gewone trampolines zijn er heel wat 
extra’s zoals basketkorven, trampolines voor dodgeball, foampits, enz. Voor de veiligheid wordt er aangeraden 
om tijdens het springen anti-slip sokken aan te doen, hierdoor glijdt je niet snel uit. Dit is geen verplichting. 
Verse sokken aandoen is wel een verplichting evenals lange haren in een staart dragen. Het spreekt voor zich 
dat er sportieve kledij wordt gedragen, die niet knelt.  Er is ook een cafetaria voorzien waar we ons 
lunchpakket zullen verorberen. Drankje is in de prijs inbegrepen. Nadien maken we een culturele wandeling in 
het centrum van Oostende gekoppeld aan opdrachten.  
 
Meebrengen: lunchpakket, stylo, vers paar sokken.  

 

Dinsdag 8 mei 2018 

8:00: verzamelen op de speelplaats 
Om 16:45 terug in Aalst, op het station. 
We nemen de trein naar Gent Sint- Pieters.  
In de ochtend bezoeken we het Museum voor Schone Kunsten. We gaan daar niet alleen kijken naar de 
kunstwerken maar we gaan ook actief te werk gaan in het museumatelier. Daar wordt kunstbeleving 
verbonden met creativiteit. Na een korte ontdekkingstocht doorheen het museum gaan we op een creatieve 
manier aan de slag in het atelier. Allerlei materialen en technieken komen aan bod.  
In het restaurant eten we ons lunchpakket op.  
In de namiddag wandelen we naar één van de laatste onafhankelijke bioscopen in ons land waar we een nog 
te bepalen film zullen bekijken. 
 
Meebrengen: lunchpakket en drankje 
 

Woensdag 9 mei 2018 

8:40: verzamelen op school 
Groep wordt verdeeld in twee en we bezoeken afwisselend het Belfort en de kringloopwinkel. Nadien eten we 
een snack op school. Om 12:00 zit de lokale GWP er op.  
 

De kostprijs voor de volledige periode bedraagt € 54 . Dit bedrag wordt verrekend via het voorschot.  
 
Wij wijzen er nogmaals op dat het schoolreglement van toepassing is tijdens de GWP. Alle vermelde 
activiteiten zijn verplicht. Elke niet verantwoorde afwezigheid zal als onwettig geregistreerd worden. Wie 
zonder geldige reden afwezig is, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Sabrina De Bisschop Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


