
Aan de ouders van de leerlingen van het 3
e
 jaar 

Aan de leerlingen van het 3
de

 jaar 

 

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/Brief GWP3 Amsterdam 1 12-09-2019 
 
 
Geïntegreerde werkperiode van dinsdag 28 april 2020 tot donderdag 30 april 2020 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 
Voor de 3

de
 jaars van het Atheneum Aalst gaat de geïntegreerde werkperiode door in Amsterdam.  

We vertrekken op dinsdag 28 april 2020 en komen terug op donderdag 30 april 2020.  
We reizen met de bus naar Amsterdam. In Amsterdam verplaatsen we ons te voet of met de tram. We 
verblijven in de jeugdherberg Vondelpark in vier- tot zespersoonskamers. 
Het programma is een mix van culturele bezoeken en ontspanning en het kadert binnen de 
vakoverschrijdende eindtermen en de eindtermen wetenschappen. Zo bezoeken we ondermeer Artis 
met Micropia, het Van Gogh Museum, het Anne Frankhuis, Bodyworlds,… afgewisseld met enkele 
ontspannende activiteiten zoals een zoektocht in de stad, een boottocht op de Amsterdamse 
grachten, winkelen rond de Dam… 
 
De prijs bedraagt 270 EUR. In deze prijs is alles inbegrepen: de busreis, het verblijf in het Hostel 
Amsterdam Vondelpark, twee keer ontbijtbuffet, middagbuffet op woensdag, lunchpakket op 
donderdagmiddag, avondmaaltijd op dinsdag en woensdag, alle inkomgelden voor musea en 
activiteiten. Als zakgeld volstaat een klein bedrag voor het nuttigen van een drankje en wat 
persoonlijke uitgaven. 
 
Aangezien de bus, de jeugdherberg en de musea tijdig gereserveerd moeten worden, is het voor ons 
belangrijk te weten wie meegaat. Mogen we u vragen de deelname van uw zoon/dochter vóór 5 
oktober 2019 te bevestigen door het onderstaande strookje ingevuld in te dienen en het voorschot 
van 100 EUR over te schrijven op de volgende rekening: 
 

BE91 0682 0545 0976  GKCCBEBB 
Atheneum Aalst, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 
met vermelding: ‘GWP Amsterdam 2020- naam leerling- klas 

 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
Dries Uyttenhove       Marie-Paule Haegeman 
projectleider        directeur 
 
 
 



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

 geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan gwp Amsterdam en betaal 
100 EUR voorschot. 

 wens gebruik te maken van het spaarsysteem en stort hiervoor elke maand ………… 
EUR 
 

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

 Aanvinken wat past en bezorgen aan het secretariaat vóór 5 oktober 2019. 
 
Datum: ……………………………………….   Handtekening 
 


