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Extramurale activiteit donderdag 4 oktober 2018
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
Op donderdag 4 oktober organiseren we in het kader van de lessen aardrijkskunde en de
vakoverschrijdende eindtermen, activiteiten voor de leerlingen van het zesde jaar.
De klassen 6ECWE-ECWI-LAWE-WEWI gaan naar Remouchamps met wandeling langs het riviertje
Ninglinspo en verkenning van één van de talrijke verdwijngaten in de omgeving.
Samenkomst school: 08:25 – terug ca. 17:30.
De leerlingen verzamelen per klas op de speelplaats voor controle van de afwezigheden.
Laatkomers melden zich spontaan en onmiddellijk bij één van de leerkrachten!
Dagschema:
Aankomst Remouchamps rond 10:30.




Vallei van de Ninglinspo: boeiende wandeling met studie van de plaatselijke
geomorfologie en geologie
Middagpauze: 13:00 – 13:45 Café Les Bruyères, Nonceveux
13u45: vertrek bus naar de Vallon des Chantoirs en verkenning verdwijngat

Belangrijk!
1. Voor een vlot verloop (zie timing) is het zeer belangrijk dat iedereen de schikkingen
nauwgezet opvolgt!
2. Neem een sportzak mee met reservekledij en handdoek. Voorzie zeker 2 paar schoenen:
één paar voor de wandelingen (Ninglinspo) en één paar voor op de bus (geen
modderschoenen op de bus!).
3. Voor de wandeling: stevige wandelschoenen, aangepaste kledij (afhankelijk van het weer),
rugzak (op voorhand klaarmaken) met o.a. wat eten en drinken voor onderweg en afvalzak
(!).
4. Middageten: eigen lunchpakket of kleine snack ter plaatse (café Les Bruyères)
Hou bus en natuur netjes! Lege blikjes, etensresten, … worden gedeponeerd in vuilniszakken!
De prijs bedraagt € 30 en wordt verrekend via het voorschot.
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling.
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.
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