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Voor de leerlingen van het 4
de

 jaar van onze school vindt de geïntegreerde werkperiode van dit 
schooljaar plaats in Londen. We vertrekken op dinsdag 28 april 2020 met de Eurostartrein en 
komen terug op donderdag 30 april 2020.  
 
Op het programma staat een mix van cultuur, beweging en ontspanning. Alle activiteiten kaderen 
binnen de vakoverschrijdende eindtermen en de eindtermen van het vak Engels (deze reis wordt 
tijdens de lessen uitgebreid voorbereid). Zo rijden we met een fiets via de parken van Londen naar 
de belangrijkste toeristische trekpleisters, genieten we van een live opvoering van de spectaculaire 
musical Phantom of the Opera, verorberen we een typisch Brits gerecht, ontdekken we de “London 
Dungeon”, bezoeken we Hampton Court - de favoriete verblijfplaats van Henry VIII – en bezoeken 
we het British Museum. 
 
Ondanks de nakende Brexit hebben we er toch voor gekozen om deze gwp opnieuw te organiseren. 
Het bezoek aan deze wereldstad is een unieke ervaring voor onze leerlingen die wij willen blijven 
aanbieden. Wij willen u er echter op wijzen dat een harde no-deal Brexit een impact kan hebben op 
het personenverkeer naar Groot-Brittannië vanaf 31 oktober. Zo zou er mogelijks een visum 
aangekocht moeten worden en kan een internationaal paspoort vereist zijn. Dit kan een meerprijs 
inhouden die u in dat geval zelf moet betalen. De aankoop hiervan is immers niet meegerekend in 
het budget van de gwp. 
 
Omwille van de grootte van de groep moeten alle reservaties nu al gebeuren. We vragen u daarom 
vriendelijk de deelname van uw zoon of dochter zo snel mogelijk te bevestigen door het strookje (zie 
ommezijde) in te vullen. Vrijdag 20 september 2019 wordt dit briefje opgehaald tijdens het eerste 
lesuur door een op voorhand aangeduide leerling.  
 
We verzoeken u ook vriendelijk het voorschot van 200 EUR over te schrijven op onderstaand 
rekeningnummer tegen vrijdag 4 oktober 2019. Het totale bedrag van de reis zal ongeveer 380 
euro bedragen (afhankelijk van de wisselkoers en nieuwe entreegelden vanaf 2019). Voor de 
betaling van het totale bedrag kunt u indien gewenst gebruik maken van een spaarsysteem 
(gespreide afbetaling).  
 
We willen er u graag op wijzen dat een deelname definitief is, eens de inschrijving werd 
bevestigd door het storten van een voorschot. Indien u nadien beslist om uw zoon of dochter 
toch niet te laten deelnemen aan de gwp, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden!  
 
In de reis zijn vervoer heen en terug inbegrepen (met de trein vanuit Aalst en Eurostartrein vanuit 
Brussel), verblijf in jeugdherberg “The Generator”, ontbijt, twee warme maaltijden, metroticket voor 
drie dagen, toegangsgelden voor alle activiteiten en bezoeken. Zakgeld (in Britse ponden) moet 
voorzien worden voor een lunch, een avondmaal en persoonlijke uitgaven. Deelnemende leerlingen 
moeten een Belgische identiteitskaart OF een internationale reispas hebben die op het moment van 
vertrek nog drie maanden geldig is. Leerlingen die dit niet hebben moeten de verantwoordelijke 
leerkrachten (Mevr. De Meyer en Mevr. Verstraete) persoonlijk verwittigen. 



 
 

rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB 
van Ka Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst - met als mededeling “GWP, naam, klas”. 

 
Gelieve de deadlines omtrent inschrijving en betaling te respecteren. 
 

Met vriendelijke groet 
 
Elise Verstraete & Katelijne De Meyer   Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………(naam vader/moeder),  
 
ouder van …………………………………………………………………….(naam leerling) uit klas ……………. 
 

 geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan de gwp Londen en betaal 200 EUR 
voorschot tegen 4 oktober 2019. 
 

 geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan de gwp Londen en wens gebruik te 
maken van een spaarsysteem (gespreide betaling). 
 

 verkies dat mijn zoon/dochter niet deelneemt aan de gwp Londen, maar wel aan de thuis-gwp. 
 
 

  
Aanvinken wat past en vrijdag 20 september 2019 afgeven aan de aangeduide leerling. 
 
Datum: ……………………………………….   Handtekening 

 


