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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 programma 3-05-2018 

 
Geïntegreerde werkperiode van mei 2018  
 
Geachte mevrouw  
Geachte heer  
 
Beste leerling  
Deze brief bevat de laatste schikkingen in verband met onze thuis GWP naar Antwerpen.  
 
We vertrekken op maandag 7 mei en spreken af om 07u45 stipt aan de school.  
 
Sommige leerlingen reizen heen en terug met de trein anderen blijven in Antwerpen overnachten, 
details hierover kan u verderop in deze brief lezen.  
 
Wat neem je zeker mee?  

 lunchpakket voor de eerste middag  

 kleine rugzak en schrijfgerief 

 je identiteitskaart en studentenpas  

 Buzzy-pass (indien je dit hebt) 

 gemakkelijke schoenen + regenkledij (fietstocht)  

 aangepaste kledij, we bezoeken immers een grootstad  

 zakgeld voor een snack of maaltijd (maandag- en dinsdag- lunch) + voor eigen verbruik.  

 laat dure zaken zoals horloges, armbandjes, kettingen, ringen, computergames en MP3-
spelers thuis. Wij zijn niet aansprakelijk bij verlies. 

 Fluohesje (fietstocht dinsdag)  
 
Wat neem je mee als je overnacht in de jeugdherberg: 

 sportzak met bagage (geen valiezen) 
 de jeugdherberg vraagt per leerling een waarborg van 15 euro die op de laatste dag wordt 

teruggegeven indien de kamers volledig in orde zijn. Gelieve gepast geld mee te brengen!  

 niet te veel bagage  

 een grote handdoek (beddengoed wordt voorzien door de jeugdherberg) 
 
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename ervaring 
zal zijn.  
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet  
Anne-Leen Scheerlinck     Marie-Paule Haegeman  
Projectleider      Directeur  
  



 

De planning 

De leerlingen die overnachten verblijven in Jeugdherberg Pulcinella (Bogaardeplein 
1, 2000 Antwerpen) 
 

Maandag 7 mei 2018 

Jeugdherberg Aalst 

7:45 Afspraak aan de inkomhal Go! Atheneum Aalst 

Inladen bagage   

8:15 Treinreis naar Antwerpen 

10:00 Start interactief Stadsspel Antwerpen 

12:00 Lunchpakket 

14:00 Chocoladedegustatie 

15:30 Leerlingen vrij 15:30 Vertrek richting Centraal 
station Antwerpen 17u Afspraak Groenplaats 

Vertrek richting jeugdherberg 
Pulcinella 

15:51 Treinrit naar Aalst (17:41) 19:00 Avondmaal 

20:30 Avondactiviteit 

Overnachting 

 

Dinsdag 8 mei 2018 

Jeugdherberg Aalst 

8:00 Ontbijtbuffet en inpakken 
7:45 Afspraak aan de inkomhal Go! 

Atheneum Aalst 

9:30 Wandeling van jeugdherberg 
naar het MAS museum 

8:15 Treinreis naar Antwerpen 

10:30 Begin rondleiding MAS 

12:00 Eigen lunch  

13:00 Fietstocht Antwerpse klassiekers 

16:06 Treinrit naar Aalst (18:12) 

 

Woensdag 9 mei 2018 

9:00 (h)Eerlijk ontbijt 

10:00 Start film 

11:30 Nabespreking + spannende quiz 

 


