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Extramurale activiteit donderdag 07 oktober 2021
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de lessen geschiedenis en Engels brengen de leerlingen van het vijfde jaar een
bezoek aan de Westhoek, waar vele musea, monumenten en begraafplaatsen herinneren aan de
‘Groote Oorlog’.
Op het programma staat:
▪ Het Memorial Museum Passchendaele 1917, dat is ondergebracht in het kasteel van
Zonnebeke. Naast foto- en filmbeelden, is er een uitgebreide collectie historische
voorwerpen en levendig gereconstrueerde taferelen zoals een onderaardse gang met
communicatie- en verbandpost, hoofdkwartieren, werk- en slaapplaatsen.
▪

De grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland met bijna 12.000
grafstenen: Tyne Cot Cemetery.

▪

Hill 62. Hier bevinden zich op slechts 200 meter van de vroegere frontlinie de enige
resterende loopgraven uit WO I. De collectie van het museum bestaat uit ca. 2000 stukken
Engels, Duits en Frans oorlogsmateriaal. Op het terrein zelf bleven loopgraven en
overwelfde gangen bewaard zoals ze waren bij het einde van de oorlog in 1918.

▪

Bezoek aan Ieper: lunchpauze + bezichtiging van de Menenpoort

We verzamelen om 8u. De terugkomst in Aalst is voorzien rond 16.30u.
De leerlingen brengen een lunchpakket, schrijfgerief en rubberen laarzen (of oude schoenen)
mee.
De prijs bedraagt € 21 en 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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