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Geïntegreerde werkperiode van zondag/maandag 22/23 mei 2022 tot en met woensdag/donderdag 25/26
mei 2022

Beste ouders
Beste leerling
In deze brief vindt u, naast een betalingsverzoek, meer informatie terug over de geïntegreerde
werkperiode naar Dublin. Zoals u weet, wordt het vierde jaar opgesplitst in twee groepen om de
kosten zoveel mogelijk te drukken. De eerste groep vertrekt op zondag 22 mei 2022 per vliegtuig
(maatschappij Aerlingus) en komt terug op woensdag 25 mei 2022. De tweede groep vertrekt een dag
later, op maandag 23 mei 2022, en keert dus ook een dag later, namelijk donderdag 26 mei, terug.
Op het programma staat een mix van cultuur, beweging en ontspanning. Alle activiteiten kaderen
binnen de vakoverschrijdende eindtermen en de eindtermen van het vak Engels. (Deze reis wordt
tijdens de lessen uitgebreid voorbereid.) Een overzicht van de geplande activiteiten vindt u hieronder
terug.
DAG 1
6u.43 Trein van Aalst naar Zaventem
10u.20 – 11u05 Vlucht naar Dublin (Aerlingus)
15u. Trinity College Dublin (+ tentoonstelling Book of Kells & Old Library)
& walking tour ‘Dublin Highlights’
18u. inchecken in hostel (kamerverdeling)
19u.30 Avondmaal
Dag 2
10u. EPIC museum (bezoek & workshop ‘Emigrants Suitcase’)
12u.30 Vrije tijd (lunch + shopping)
17u.30 Scavenger Ghost Hunt
19u.(30) Avondmaal
21u.(30) Wandeling door Temple Bar (buskers)
Dag 3
10u. Vertrek daguitstap (busmaatschappij Premier Coaches)
Voormiddag: Glendalough (wandeling)
Namiddag: kuststadje Dun Laoghaire
16u. Busrit naar hostel
18u. Avondmaal
20u. Cinema
Dag 4
10u.(15) Escape Room (Incognito Escape Rooms of Adventure Rooms)
12u. Lunch
15u.30 Busrit naar luchthaven
18u.30 – 21u.15 Vlucht naar Brussel
22u.(30) Busrit naar Aalst

De leerlingen met vertrekdag 22 mei verblijven in de jeugdherberg Jacobs Inn. De andere leerlingen
overnachten in Abbey Court Hostel.
Hieronder vindt u de laatste updates over de coronagerelateerde reisbeperkingen. Als u die later zelf
nog wil raadplegen, kan dit op de volgende webpagina:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/ierland

De prijs is € «gevraagd_gwp»
U betaalde reeds € «bet_gwp». Wij vragen u ten laatste 1 mei 2022 het saldo van € «saldo_gwp» te
willen storten via onderstaande betalingsgegevens.
U kunt indien gewenst gebruik maken van een spaarsysteem (gespreide afbetaling).
In de reis zijn vervoer heen en terug inbegrepen (trein/bus van en naar Zaventem, vliegticket en
busvervoer in Ierland), verblijf in jeugdherberg “Jacobs Inn” of “Abbey Court Hostel”, ontbijt, vier
warme maaltijden, toegangsgelden voor alle activiteiten en een annulatieverzekering. Zakgeld moet
voorzien worden voor lunch en persoonlijke uitgaven. 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, mevrouw
De Meyer (vertrek 22 mei) of mevrouw De Boeck (vertrek 23 mei) persoonlijk verwittigen.
Gelieve de deadlines omtrent betaling te respecteren.
Met vriendelijke groet
Katelijne De Meyer
Projectleider

Marie-Paule Haegeman
Directeur
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