
Aan de ouders van de leerlingen van het 5
e
 jaar 

Aan de leerlingen 

 

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 1 gwp5 Parijs 2019-2020 24-10-2019 
 

Geïntegreerde werkperiode van dinsdag 28 april tot donderdag 30 april 2020 
 

Beste ouders 
Beste leerling 
 

Voor de vijfdejaars van het Atheneum Aalst gaat de geïntegreerde werkperiode door in Parijs. We 
vertrekken op dinsdag 28 april en komen terug op donderdag 30 april.  
 

Op het programma staat o.m. een bezoek aan het Louvre, het Centre Pompidou en de Notre-Dame, 
alsook het Cimetière du Père Lachaise. We maken een wandeling in de toeristische wijk Montmartre 
en langs de Avenue Champs Elysées. We verkennen de Franse hoofdstad ook per fiets en uiteraard 
mag het beklimmen van de Eiffeltoren niet ontbreken. 
 

Op basis van gegevens van vorige jaren, wordt de prijs geschat op 270 EUR. Later op het jaar zullen 
wij u een correct bedrag kunnen geven. In deze prijs is alles inbegrepen: de busreis, kamer en 
ontbijt, twee warme maaltijden in een restaurant en bijna alle inkomgelden voor musea en 
bezienswaardigheden, alsook een annulatieverzekering (bus/hotel). Het zal dus alleen nog nodig zijn 
wat zakgeld voor een snack en voor eigen gebruik mee te nemen. 
 
Aangezien de activiteiten tijdig gereserveerd moeten worden, is het voor ons belangrijk te weten wie meegaat. 

Mogen we u vragen de deelname van uw zoon/dochter vóór 8 november 2019 te bevestigen door het 

onderstaande strookje ingevuld in te dienen en het voorschot van 100 EUR over te schrijven op de volgende 
rekening: 

rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB 

van Ka Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst - met als mededeling “GWP, naam, klas”. 

Deelname is definitief na storting voorschot. Gelieve de deadline hieromtrent te respecteren. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Veerle De Cock en Alexandra Michotte     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 gwp Parijs 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 Parijs, maar wel aan de thuis-gwp 
 

 Aanvinken wat past en bezorgen aan het secretariaat vóór 8 november. 
 
Datum: ……………………………………….   Handtekening 

 


