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Brief 1 GWP1 Oostduinkerke 2022

datum
30/09/21

Geïntegreerde werkperiode van 23-05-22 tot 25-05-22 in Oostduinkerke

Beste ouders
Beste leerling
Op 23, 24 en 25 mei 2022 wordt aan alle eerstejaars de kans geboden om deel te nemen aan een
geïntegreerde werkperiode (GWP). Dit schooljaar gaan we drie dagen naar Oostduinkerke en
verblijven we in de jeugdherberg ‘De Peerdevisser’. Het programma zal een mix zijn van culturele
bezoeken, sport op zee of strand en ontspanning.
We zullen uiteraard rekening moeten houden met de coronamaatregelen die op dat moment
gelden, jullie worden hierover tijdig ingelicht.
De prijs is 175 euro. Hierin is het volgende inbegrepen: de busreis, verblijf in een jeugdherberg, alle
maaltijden en alle inkomgelden voor musea en bezienswaardigheden.
Aangezien de bussen en het verblijf tijdig gereserveerd moeten worden, is het voor ons belangrijk te
weten wie mee gaat. Voor de thuisblijvers wordt een alternatief programma uitgewerkt. Gelieve de
deelname van uw zoon/dochter ten laatste op 15 oktober 2021 te willen bevestigen door
onderstaand strookje in te dienen en een voorschot te storten van € 50 ten laatste op 15
november 2021.
Voorschot € 50 (limietdatum 15 november 2021)
rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB
van Atheneum Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst - met als mededeling “GWP, naam, klas”.
Gelieve de deadline strikt te respecteren.

Met vriendelijke groet

Eva Laureys
Marie-Paule Haegeman
Projectleider
Directeur
________________________________________________________________________________
Ondergetekende ……………………………………………………………………………………………….
ouder van …………………………………………………………………..…….uit 1 …...(klas)

geef mijn zoon/dochter de toestemming deel te nemen aan de GWP Oostduinkerke 1e jaar.
Mijn zoon/dochter zal niet deelnemen aan de GWP Oostduinkerke 1e jaar, maar aan de thuisgwp.

Aanvinken wat past en bezorgen aan het secretariaat ten laatste op vrijdag 15-10-2021
Handtekening: …………………………………

