
Aan de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar 

van de eerste graad CA Creatief met Taal 

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

Extramurale activiteit dinsdag 12 maart 2019 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de complementaire activiteit Creatief met Taal, trekken we dinsdag 12 maart, met de leerlingen 

van het eerste jaar, naar het NT Arcatheater te Gent (NT Gent). Ook brengen we een bezoek aan het Huis van 

Alijn te Gent.  
 
’s Ochtends kruipen we meteen in de huid van een echte acteur in de theaterworkshop NT Gent in het 
Arcatheater. Daar gaan we aan de slag met theaterspelen in allerlei vormen: van improvisatie-, concentratie- 
en opwarmingsoefeningen tot het maken van dialoogjes. We laten onze creativiteit de vrije loop!  
 
In de namiddag bevinden we ons in het historisch centrum van Gent en ontdekken we het museum van het 
dagelijkse leven, het Huis van Alijn. Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het ritme van ons leven. 
Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en rituelen bloot die herinneren aan een recent of verder verleden. 
We laten ons gidsen doorheen de rijke collectie objecten, foto’s, geluid en bewegend beeld uit de 20ste en 
21ste eeuw, en ontdekken dat alledaags allerminst gewoon is. 
 

Programmatie Creatief met taal: 
 

8u: stipt aanwezig op school 
8u19: vertrek met de trein te Gent- Sint-Pieters, aankomst om 8u49 met korte wandeling  
9u15 tot 12u00: start basisworkshop Arcatheater 
12u00 tot12u50:vrije lunch aan de Korenmarkt bij mooi weer / Lunch in Huis van Alijn: Picknick mogelijk in de 
binnentuin en museumcafé bij regen 
13u00 tot 14u30: interactieve rondleiding Huis van Alijn 
Korte wandeling richting station, vertrek met de trein om 15u12 
Aankomst op school voorzien rond 15.45u (afhankelijk van eventuele vertragingen) 
 

Meebrengen: lunchpakket, aangepaste kledij aan de weersomstandigheden, eventueel geld voor drankje (niet 
verplicht)  

Prijs: € 19,75 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 
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