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Geïntegreerde werkperiode van 2019

Geachte ouders
Zoals u reeds eerder vernam, vindt de Geïntegreerde Werkperiode (GWP) voor de leerlingen van het vierde
leerjaar plaats in Londen. Op woensdag 24 april worden de leerlingen om 06u15 in de inkomhal van het
NMBS-station in Aalst verwacht. Gelieve deze timing te respecteren zodat we voldoende tijd hebben om de
aanwezigheden en identiteitskaarten te controleren. Om 06u43 nemen we de gereserveerde trein naar BrusselZuid. Daar hebben de leerlingen nog de tijd om – indien gewenst – te ontbijten en/of een lunchpakket te kopen.
We zijn terug in het treinstation van Aalst op vrijdag 26 april, omstreeks 19u20. Gelieve uw kind aan het
station te komen ophalen. Leerlingen die voor de heen-of terugreis in een ander station willen op- of afstappen
moeten vóór het vertrek een schriftelijke toestemming van de ouders afgeven aan de begeleidende
leerkrachten.
In Londen verblijven we in de jeugdherberg “The Generator” en we verplaatsen er ons te voet, met de metro,
met de trein en…met de fiets! Een gids leidt ons tijdens een fietstocht naar de belangrijkste toeristische
trekpleisters, via de mooiste parken. Verder op het programma staan onder andere: de indrukwekkende
musical “The Phantom of the Opera”, de spannende London Dungeon, het impressionante Hampton Court
Palace... Een beknopt reisprogramma vindt u op de ommezijde van deze brief.
De totale kostprijs van de reis voor uw kind bedraagt € «gevraagd_gwp». Dit bedrag omvat: de verplaatsing
met de trein H/T Brussel-Aalst, de verplaatsing met de Eurostar naar Londen H/T, het verblijf van twee nachten
in The Generator, 2 x ontbijt, 1 x warme maaltijd in Hampton Court, metroticket voor drie dagen, treinticket in
Londen, fietstocht met gidsen en toegangsprijzen (musical The Phantom of the Opera, Hampton Court
Palace,…).

U hebt reeds € «bet_gwp» betaald. Mogen wij u verzoeken het saldo van €
«saldo_gwp» (zie betalingsgegevens) zo snel mogelijk en zeker vóór 19 maart
2019 over te schrijven via onderstaande betalingsgegevens.
Verder nog enkele tips om het reiscomfort van uw kind zoon/dochter te garanderen:
 Voorzie een minimum aan bagage voor een vlotte verplaatsing met de metro.
 Drugs en/of alcohol zijn uiteraard niet toegestaan.
 Gelieve de vertrek - en aankomsttijd te respecteren. De trein wacht helaas niet op laatkomers. Spreek
eventueel af om samen te rijden voor het brengen en/of ophalen.
 Ga nog eens na of uw zoon of dochter zeker zijn of haar ziekteverzekeringskaart (vb Eurocross) bij
zich heeft, net als zijn/haar Belgische identiteitskaart of internationale reispas.
 Laat het document “toestemming van de ouders voor een buitenlandse reis” (te verkrijgen bij uw
gemeentehuis) zo snel mogelijk afgeven aan Mevr. Presiaux van het leerlingensecretariaat. Leerlingen
die geen Belgische identiteitskaart hebben, moeten de vereiste documenten bij zich hebben
(= Internationale reispas/visum). Wie de nodige identiteitsdocumenten niet bij zich heeft, mag de
grens niet over en zal in België moeten achterblijven. In dit geval is terugbetaling van het saldo
niet mogelijk.
 Gelieve zakgeld in Britse ponden (+/- £45) te voorzien of een opgeladen betaalkaart voor een snack of
broodje op maandag- en dinsdagavond en woensdagmiddag. Om een bankkaart in Engeland te
kunnen gebruiken moet het Maestro-onderdeel geactiveerd zijn (aanvragen bij uw bank).
 Als u contact wil houden met uw zoon of dochter in het buitenland, denk er dan aan dat de gsm-kaart
opgeladen moet zijn. Telefoons en/of sms’jes naar Engeland zijn namelijk op kosten van de ontvanger.
 Voor het opladen van gsm is een aangepaste stekker vereist (kunnen leerlingen afspreken per kamer)
 Via onze Facebookpagina houden wij u dagelijks op de hoogte van onze activiteiten en belevenissen.
De leerlingen krijgen in de week voor het vertrek naar Londen nog een uitgebreide briefing over wat ze allemaal
moeten meenemen en wat we ter plaatse allemaal zullen doen. De activiteiten worden ook tijdens de lessen

Engels voorbereid.
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en onvergetelijke ervaring zal zijn.
In de hoop u hiermee van dienst geweest te zijn, verblijven wij
Met vriendelijke groeten
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Indien nodig: overschrijvingsformulieren te bekomen op het leerlingensecretariaat
PROGRAMMA GWP LONDEN MEI 2019 (De vermelde uren zijn in lokale tijd / Wijzigingen zijn nog mogelijk)
Woensdag 24 april
06:15 Verzamelen in de inkomhal van het station van AALST. Zeker meebrengen: BELGISCHE
identiteitskaart of internationale reispas, GSM, Britse ponden en lunchpakket (!). Denk eraan: enkel kleine
bagagetassen kunnen mee.
06:43 Vertrek met de trein naar Brussel-Zuid. De trein wacht helaas niet op laatkomers.
08:52 Vertrek vanuit Brussel-Zuid naar Londen met de Eurostar.
09:57 Lokale tijd (!): Aankomst in Londen in het station St-Pancras.
11:00 Inchecken jeugdherberg “The Generator” – Verdeling kamers.
12:00 Lunchpauze
12:30 London Dungeon
16:15 Fietstocht met “Fat Tyre Bike” (Buckingham Palace, Westminster Abbey, The Big Ben, Hyde Park....)
19:00 Covent Garden / Leicester Square (vrij avondmaal)
22:00 Avondwandeling “Millenium Mile Walk”
Donderdag 25 april
7:30-8:30 Ontbijt
9:00 Vertrek naar Hampton Court (Metro + Trein)
12:00 Middagmaal Tiltyard Cafe op het domein van Hampton Court
13.30 Vertrek van Hampton Court naar stadscentrum
14:30 VT: Oxford street / Vrij bezoek musea
18:00 Vrij avondmaal aan Leicester Square & Piccadilly Circus
19:30 Musical “Phantom of The Opera“
22:00 Avondwandeling door SOHO
Vrijdag 26 april
8:00 Ontbijt + Kamer opruimen / Maken bagage
10:00 Bezoek The British Museum
12:00 Bagage ophalen
13:00 Inchecken Eurostar
15:04 Vertrek met de Eurostar naar Brussel-Zuid
18:48 Vertrek uit Brussel-Zuid naar Aalst
19:18 Aankomst in station van Aalst

