
Aan de ouders van de leerlingen van het 4
e
, 5

e
 en 6

e
 jaar 

Aan de leerlingen 

  

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/Brief thuisgwp 456 overnachting 2-05-2018 

  
Thuisprogramma van de geïntegreerde werkperiode van maandag 7 mei 2018 tot woensdag 9 mei 2018 

 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 
Naar analogie met de buitenlandse gwp's wordt ook voor de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar die aan 

de thuisgwp deelnemen, een gevarieerd driedaags programma uitgewerkt dat in Antwerpen en op de eigen 

school doorgaat. Het programma omvat onderstaande activiteiten, later op het jaar zullen wij een gedetailleerder 

programma kunnen geven.  

 

Maandag 7 mei :  

 Vertrek richting Antwerpen 

 Bezoek aan het ecohuis   

 Vrije lunch in Antwerpen. 

 Chocolade-proefsessie bij 
Quetzal chocoladebar 

 Avondmaal  

 Overnachting in 
jeugdherberg "Pulcinella" 

Dinsdag 8 mei (Antwerpen) 

 Ontbijt in jeugdherberg 
“Pulcinella” 

 Bezoek aan het MAS 

 Fietstocht doorheen 
geschiedenis van 
Antwerpen 

 Terugreis per trein naar 
Aalst  
 

Woensdag 8 mei (Aalst) 

 Aanwezig om 8u25  

 Ontbijt op school 

 Quiz/Film 

 Verwerking uitstappen 
maandag en dinsdag 

 Einde om 12u 
 

 
Op basis van gegevens van vorige jaren, wordt de prijs geschat op 80,00 EUR. In deze prijs is alles inbegrepen: 
de treinreis, kamer en ontbijt, één warme maaltijd in een restaurant, inkomgelden en bezienswaardigheden. Het 
zal dus alleen nog nodig zijn wat zakgeld voor een snack en voor eigen gebruik mee te nemen. 
 
Aangezien de activiteiten tijdig gereserveerd moeten worden, is het voor ons belangrijk te weten wie meegaat en 
wie blijft slapen. Mogen we u vragen de deelname van uw zoon/dochter vóór 2 februari te bevestigen door het 

onderstaande strookje ingevuld in te dienen. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Anne-Leen Scheerlinck Marie-Paule Haegeman 
Projectleider  Directeur 
  

 
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………(naam vader/moeder), 
  
ouder van …………………………………………………………………….(naam leerling) uit klas ……………. 
 
 

  verkies dat mijn zoon/dochter deelneemt aan de thuis-gwp Antwerpen en blijft overnachten in 
jeugdherberg Pulcinella. 

  verkies dat mijn zoon/dochter deelneemt aan de thuis-gwp Antwerpen en niet  overnacht. 

 
Aanvinken wat past en bezorgen aan het secretariaat vóór 2 februari. 
 
  
Datum: ……………………………………….  Handtekening ……………………………………… 


