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Extramurale activiteit donderdag 7 oktober 2021 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen wetenschappen en de vakoverschrijdende eindtermen, gaan de leerlingen van 
6SPWE op uitstap naar Brussel.  
 
We verzamelen aan Station Aalst om 8:25 en nemen de trein naar Brussel Centraal. 
In de voormiddag verkennen de leerlingen de stad aan de hand van de Striproute. Brussel vindt de rijke en 
levendige Belgische striptraditie heel belangrijk. Bijna zestig stripmuren kleuren Brussel-centrum en Laken. 
Tijdens deze wandeling krijgen leerlingen opdrachten te vervullen en leren zij de stad Brussel, één van de 
mogelijke universiteitssteden, kennen op een andere manier. 
 
’s Middags krijgen de leerlingen tijd om te lunchen in het centrum van Brussel. Eigen lunchpakket kan 
meegebracht worden. Uiteraard zijn er voldoende gelegenheden om ter plaatse lunch aan te kopen. 
In de namiddag bezoeken zij Brasserie De La Senne, een brouwerij gevestigd op de Tour & Taxis site. Tijdens 
deze rondleiding krijgen de leerlingen de kans te ontdekken hoe ambachtelijk bier wordt gemaakt in zulke 
indrukwekkende faciliteiten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wetenschap achter het brouwproces. Het 
bezoek wordt afgesloten door een becommentarieerde proeverij. 
We nemen de trein terug uit Brussel Noord en komen aan in Station Aalst om 16:45. 
 
De prijs bedraagt € 24 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. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Laura Schotte  Marie-Paule Haegeman 
Projectleider  Directeur 
   


