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Extramurale activiteit donderdag 7 oktober 2021

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de lessen natuurwetenschappen en aardrijkskunde en de vakoverschrijdende
eindtermen, trekken we op donderdag 7 oktober met alle leerlingen van het eerste jaar van de
eerste graad naar Pairi Daiza (www.pairidaiza.eu), Domaine de Cambron, te Brugelette.
Pairi Daiza, de wereld in volle bloei; 5 000 dieren die in harmonie samen leven. Pairi Daiza betekent
in het oud-Perzisch "afgesloten tuin". Het is de oudste benaming ooit voor het "paradijs". website:
www.pairidaiza.eu
Leerlingen wonen gedurende anderhalf uur 1 animatie uit de onderstaande lijst bij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfs geen angst voor roofdieren!
Het land van de Panda, de beer die bladeren eet.
De alligator als familielid van de vogels, een verbazingwekkende klassering.
Reis tot aan The Last Frontier.
Welke rol speelt een dierentuin voor bedreigde diersoorten?
Op zoek naar onze oorsprong…
De ontdekking van de zintuigen.
Er was eens Pairi Daiza: “Le jardin des Monde”.

We bezoeken ook het Afrikaans paaldorp, de roofvogels in vrije vlucht, de Indonesische tuin, we
bezoeken de nijlpaarden onder water, de vleermuizen, de beroemde BIG SIX, bedreigde diersoorten
en niet te vergeten: de panda’s!
Vogels in vrije vlucht, een show met roofvogels kan ook bijgewoond worden.
Meebrengen: lunchpakket, aangepaste kledij aan de weersomstandigheden, eventueel geld voor
drankje (niet verplicht)
Vertrek met de bus: 8u25 op school, terug: rond 17u15.
Prijs: € 35,25 wordt verrekend via het voorschot.
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling.
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.
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