
Aan de ouders van  
Aan de leerling 
 
 

«Naam__Voornaam» «Klas» 
 
 
 
 
 
Geïntegreerde Werk Periode (GWP): 24 t.e.m. 26 april 2019  
 
Geachte heer, mevrouw  
Beste leerling  
 
Deze brief bevat de laatste schikkingen in verband met onze thuis-GWP, voor het 4

e
, 5

e
 en 6

e
 jaar, 

naar Gent.  
 
Op woensdag 24 april is er een activiteit voorzien in Aalst. Op donderdag 25 en vrijdag 26 april 
verblijven we in Gent.  
 
Sommige leerlingen reizen heen en terug met de trein, anderen blijven overnachten. De details 
hierover kunt u verderop in deze brief lezen.  
 
Wat meenemen? 
Woensdag: 

 gemakkelijke, sportieve kledij en schoenen 
 
Donderdag & vrijdag 

 een lunchpakket voor de donderdagmiddag  

 een kleine rugzak en schrijfgerief 

 identiteitskaart en studentenpas  

 Buzzy-pass (indien je dit hebt) 

 gemakkelijke schoenen (veel wandelen), kledij aangepast aan de weersomstandigheden en 
activiteiten 

 eventueel extra outfit (kajakken) 

 zakgeld voor een snack of maaltijd (lunch op vrijdag) 

 laat dure zaken zoals horloges, armbandjes, kettingen, ringen en computergames thuis. Wij 
zijn niet aansprakelijk bij verlies!  

 
Wat meenemen voor de overnachting? 

 sportzak met bagage (geen harde valies) 

 beperk je bagage, het is maar één overnachting 

 washandje en handdoek(en)  

 Beddengoed is voorzien! 
 
De activiteiten kosten € 80 (met overnachting) en € 70 (zonder overnachting). Dit wordt verrekend via 
het voorschot. 
 
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename ervaring 
zal zijn.  
 
Met vriendelijke groet  
 
Anne-Leen Scheerlinck     Marie-Paule Haegeman  
Projectleider     Directeur 
      

  

 



De planning 

Woensdag 24 april 2019 (GO! Atheneum Aalst) 

8:30-9:45 Workshop Smoothie Bowls + proefmoment 

9:45-10:00 Wandeling naar Stadspark of Studio Hidden Garden 

10:00-12:00 Workshop Taiji + zelfverdediging (basis) 

 

Donderdag 25 april 2019 (Aalst + Gent) 

Jeugdherberg Aalst 

7:45 Afspraak aan de inkomhal van GO! Atheneum Aalst 

8:19 Treinreis naar Gent 

9:00 Interactief Stadsspel Gent 

11:30 Middagpauze (lunchpakket) 

12:45 Afspraak Korenmarkt 

13:00 – 16:00 Kajaktocht op de Leie 

16:15 Inchecken jeugdherberg + 
installeren op de kamer 

16:15 Vertrek richting station Gent-Sint-Pieters, 
te voet of met de tram 

18:00-20:30 Wandeling naar restaurant + 
samen dineren 16:40 Treinreis naar Aalst 

17:12 Aankomst in Aalst 

20:30 Avondactiviteit 

Overnachting jeugdherberg 

 

Vrijdag 8 mei 2018 (Gent + Aalst) 

Jeugdherberg Aalst 

8:00 Ontbijtbuffet en inpakken 

7:45 Afspraak aan de inkomhal van Go! 
Atheneum Aalst 

8:19 Treinreis naar Gent 

9:30 Wandeling van jeugdherberg naar het 
Gerechtsgebouw 

Bij aankomst tramrit naar 
Gerechtsgebouw 

10:00-12:00 Rondleiding in Gerechtsgebouw 

12:00-13:00 Lunchpauze  

13:00-15:00 Stadsverkenning 

15:00 Vertrek richting station Gent-Sint-Pieters, te voet of met de tram 

15:40 Treinreis naar Aalst 

16:12 Aankomst in Aalst 

 
De leerlingen die overnachten, verblijven in: 
 

Jeugdherberg Uppelink 
Sint-Michielsplein 21, 

9000 Gent 


