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Geïntegreerde werkperiode van zondag 22 mei 2022 tot donderdag 26 mei 2022

Beste ouders
Beste leerling
Voor de leerlingen van het 6de jaar van onze school vindt de geïntegreerde werkperiode van dit
schooljaar plaats in Berlijn. Omwille van de huidige coronamaatregelen en problemen met het
boeken van bezienswaardigheden voor groepen, werd in overleg met het reisbureau niet geopteerd
voor Italië, maar een buurland.
Wij vertrekken op zondagochtend 22 mei 2022 met de autocar en komen terug op
donderdagochtend op 26 mei 2022. De heenreis doen we overdag, de terugreis is een nachtrit.
Op het programma staat een mix van cultuur, beweging en ontspanning. Alle activiteiten kaderen
binnen de vakoverschrijdende eindtermen en de vakken geschiedenis, cultuurwetenschappen en
esthetica. Zo dompelen we ons onder in de geschiedenis door een bezoek aan de restanten van de
Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, Judisches museum en nazi-architectuur (Olympiastadion,…).
Bovendien ontdekken we de wereldbefaamde streetart met een fietstocht in de stad. Het
gedetailleerde programma wordt later doorgestuurd.
In Berlijn gelden strenge coronamaatregelen. Reizen vanuit de Europese Unie zijn sinds deze zomer
opnieuw toegelaten. Reizigers moeten echter over een bewijs van (volledige) vaccinatie beschikken
om het land te kunnen betreden en om restaurants, hostels, openbare gebouwen etc. te bezoeken.
Daarom verzoeken wij je enkel in te schrijven voor deze GWP indien je volledig gevaccineerd
bent op het moment van vertrek. Schrijf je je toch in zonder vaccinatiebewijs zijn alle
mogelijke gevolgen jouw verantwoordelijkheid. Zo kan je de toegang geweigerd worden (in het
land, hotel en bezienswaardigheden). Wanneer de toegang in Duitsland geweigerd wordt, zal je op
eigen krachten terug naar Aalst moeten komen. Ook kunnen wij dan niets terugbetalen.
Link reisadvies buitenlandse zaken:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/duitsland
We herinneren u er graag aan dat de school ook een thuis-GWP organiseert. Dit is een schitterend
alternatief als uw kind om een of andere reden niet deel kan nemen aan de buitenlandse GWP.
Vanaf het storten van het voorschot is de inschrijving definitief. Het vervoer en verblijf worden
immers zo snel mogelijk geboekt en volledig betaald. We vragen u vriendelijk om de deelname van
uw zoon of dochter te bevestigen door het strookje (zie ommezijde) in te vullen. Maandag 15
november 2021 wordt dit briefje opgehaald tijdens het eerste lesuur door een op voorhand
aangeduide leerling.
We verzoeken u ook vriendelijk het voorschot van 150 EUR over te schrijven op onderstaand
rekeningnummer tegen maandag 15 november 2021. Het totale bedrag van de reis zal ongeveer
395 euro bedragen. Voor de betaling van het totale bedrag kunt u indien gewenst gebruik maken
van een spaarsysteem (gespreide afbetaling).

We willen u er graag op wijzen dat een deelname definitief is, eens de inschrijving werd
bevestigd door het storten van een voorschot. Indien u nadien beslist om uw zoon of dochter
toch niet deel te laten nemen aan de GWP, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden!
In de reis zijn vervoer heen en terug inbegrepen (autocar), verblijf in hotel Berlijn centrum, ontbijt,
toegangsgelden voor alle activiteiten, bezoeken en vervoer in de stad.
Zakgeld moet voorzien worden om persoonlijke uitgaven, lunch en avondmaal te bekostigen.
Deelnemende leerlingen moeten een Belgische identiteitskaart OF een internationale reispas
hebben die op het moment van vertrek nog drie maanden geldig is. Leerlingen die dit niet hebben
moeten de verantwoordelijke leerkrachten (Mevr. Kiekens/Mevr. De Pauw) persoonlijk verwittigen.
Voorschot € 150
rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB
van Atheneum Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst - met als mededeling “GWP, naam, klas”.
Gelieve de deadlines omtrent inschrijving en betaling te respecteren.
Met vriendelijke groet
Orphelia Kiekens
Naomi De Pauw
Marie-Paule Haegeman
Directeur

Projectleiders

Ondergetekende, ……………………………………………………………………………(naam vader/moeder),
ouder van …………………………………………………………………….(naam leerling) uit klas …………….
geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan GWP Berlijn en betaal 150 EUR
voorschot tegen 15 november 2021.
wens gebruik te maken van het spaarsysteem en stort hiervoor elke maand …… EUR
verkies dat mijn zoon/dochter niet deelneemt aan de GWP Berlijn, maar wel aan de thuis-GWP

Aanvinken wat past en maandag 15 november afgeven aan de aangeduide leerling.
Datum: ……………………………………….

Handtekening

