
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van het eerste leerjaar NATE en SPAC 

 

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/EMA2 1 NATE 12-03-19 26-02-2019 
 

Extramurale activiteit dinsdag 12 maart 2019 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen Techniek, Natuurwetenschappen, MUOP en de vakoverschrijdende eindtermen, 

brengen we op dinsdag 12 maart met alle leerlingen van het eerste jaar CA NATE/ SPAC een bezoek aan 
Technopolis . 
 
In Technopolis kun je terecht voor massa’s leuke interactieve experimenten, spectaculaire demo’s, 
verrassende wetenschapsshows.  

 

Op het programma staat: 

 Wetenschapsshow HoeZitDat?! In deze verrassende wetenschapsshow mogen jullie assisteren bij 
proeven en de uitkomst ervan voorspellen tijdens een spannende quiz over wetenschap en techniek. 
Elektronische stembakjes in de aanslag en vingers op de knoppen … dat de besten mogen winnen! 

 Ontdek de muziektentoonstelling PLAY! Koptelefoon op, geluid aan… en play! Technopolis vult zich 
met daverende beats en groovy klanken. De gloednieuwe muziektentoonstelling PLAY staat klaar om 
ontdekt te worden! Toon jij hén je dansmoves op het discotapijt! Of zit er in jouw klas de nieuwe Like 
Mike? Neem plaats achter de DJ-tafel en laat ze het vel van de vingers scratchen als een échte pro! 
Klinkt het niet, dan botst het, maar leuk is het sowieso! Waar wacht je nog op? Music Maestro, 
please! 

 E-rally: Op ontdekking door Technopolis? We stippelen speciaal voor jou een fijne route uit langs 
vijftien interactieve opstellingen. We doen jullie stilstaan bij onderwerpen zoals techniek, gezondheid, 
hun talenten en eventuele beroepen die bij hen zouden kunnen passen. 

 

Vertrek met de bus om 8:25, terug omstreeks 15:45. 
 

De leerlingen brengen mee: 

 Goed humeur 

 Lunchpakket ( drankje is inbegrepen in de kostprijs) 
 
Prijs: 22 euro 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! 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Sabine De Hauwere Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


