
Aan de ouders van  

«Naam__Voornaam» «Klas» 
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alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

  Brief2 GWP2 2019-2020 Bohan saldo 9-03-2020 

 
Geïntegreerde werkperiode van 28-04-20 tot 30-04-20 

 
 

Beste ouders 
Beste leerling 
 
Op 28, 29 en 30 april 2020 wordt aan alle tweedejaars de kans geboden om deel te nemen aan een 
geïntegreerde werkperiode (GWP). Dit schooljaar gaan we drie dagen naar het pittoreske dorp 
Bohan. We verblijven in J- Club De Knapzak. Dit prachtig vakantiehuis in de Ardennen is omringd 
door natuur en avontuur. De bosrijke omgeving is vaak al een belevenis op zich. 
 
Het programma is een mix van sport en spel, uitdaging en teambuilding. De activiteiten kaderen 
binnen de vakoverschrijdende eindtermen. 
 

Algemeen Programma 

Dinsdag 28 april 2020 

 
07u30 – Verzamelen op school  
08u00 – Vertrek naar Durbuy vanuit Aalst 
10u00 – Aankomst ‘Adventure Valley’  
12u00 – Lunch (eigen lunch meebrengen) 
16u00 – Vertrek naar Bohan J-Club De Knapzak 
18u00 – Avondeten + inchecken  
21u00 – Avondactiviteit 
 

Woensdag 29 april 2020 

 
07u30 – Opstaan + ontbijt 
09u00 – Kayak/ Teambuilding/ Shelterbouw 
13u00 – Lunch  
14u00 – Teambuilding/ Shelterbouw/ Kayak  
18u00 – Avondeten  
20u00 – Opkuis kamers + avondactiviteit fuif  
 

Donderdag 30 april 2020 

 
08u00 – Opstaan + ontbijt + inpakken + uitchecken 
10u00 – Ochtendactiviteit   
12u00 – Lunch  
13u00 – Vertrek naar Aalst vanuit Bohan 
15u45 – Aankomst in Aalst (ongeveer) 
 

 
 
 
 

 



De prijs is  «gevraagd_gwp» euro. Hierin is het volgende inbegrepen: de busreis, verblijf in een 
jeugdherberg, alle maaltijden en alle gelden voor huur sportmateriaal en boeking monitoren. Het 
eventuele zakgeld zouden we willen beperken tot 25 euro. 
 
Mutualiteiten en sociale diensten van de overheid geven toelagen. U haalt het betreffende document 
af, laat het op school invullen en bezorgt het terug. De bijdrage wordt dan op uw bankrekening 
gestort. 
 
U betaalde reeds € «bet_gwp» . Gelieve het resterende bedrag (zie betalingsgegevens) vóór 20 
maart 2020 over te schrijven: 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Brian Decrop, Christof Maes, Sarah Berckmoes Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 

 
 
 

 

BETALINGSGEGEVENS 

Ten laatste op 20-03-2020 te betalen bedrag € «saldo_gwp» 

Rekeningnummer BE91 0682 0545 0976 

BIC GKCCBEBB 

Begunstigde GO! Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst 

Mededeling Gwp2 «Naam__Voornaam» «Klas» 

 

 


