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Extramurale activiteit dinsdag 12 maart 2019 naar Brussel

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen en de lessen Nederlands en Engels, organiseren we op
dinsdag 12 maart een extramurale activiteit voor de leerlingen Wetenschappen en Latijn van het vierde leerjaar.
We bezoeken Brussel: in de voormiddag bezoeken we de VUB (Vrije Universiteit Brussel), in de namiddag
krijgen we een rondleiding op de vrt.
Programma:


We verzamelen aan het station van Aalst (vooraan, op de trappen), ten laatste om 8u25. We nemen
samen de trein naar Etterbeek, waar de VUB gelegen is.



In de loop van de voormiddag worden we rondgeleid op de campus en nemen de leerlingen deel aan een
workshop literatuur.



’s Middags krijgen de leerlingen de mogelijkheid om te eten in het studentenrestaurant. Zij kunnen daar
hun eigen lunchpakket nuttigen, maar ze kunnen ook een broodje of een warme maaltijd kopen. Menu en
prijzen zijn terug te vinden op de website van de VUB. Onze leerlingen betalen het bezoekerstarief.



Dan nemen we samen de tram naar Schaarbeek.



In de namiddag worden we door een gids rondgeleid in de tv- en radiostudio’s van de vrt.



Daarna nemen we opnieuw de tram en de trein naar Aalst.



We zijn terug in Aalst rond 16u30 (afhankelijk van het openbaar vervoer).

De leerlingen brengen mee:

eventueel zakgeld voor middageten

goed humeur

kledij, aangepast aan de weersomstandigheden, en comfortabele schoenen
De prijs bedraagt 18,75 euro; de betaling gebeurt via het voorschot.
Deelname aan een extra-murosactiviteit 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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