
Aan de ouders van  
 

«Naam__Voornaam» «Klas» 
 
 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   Brief 2 GWP6 Berlijn saldo.docx 5-05-2022 
 
Geïntegreerde werkperiode mei 2022 - Berlijn 
 
Beste ouder 
Beste leerling  
 
Via deze brief stellen wij u graag op de hoogte van het programma en de prijs van de GWP Berlijn.  
 
Vertrek en terugkomst:  
We spreken af op het stationsplein van Aalst om 7:00 op zondagochtend 22-05-2022.  
De terugkomst is voorzien tussen 7:00 en 8:00 op donderdagochtend 26-05-2022.  
U kan het programma vinden op het einde van deze brief. Het uitgebreide programma (met indeling 
groepen en tijdschema) ontvangen de leerlingen binnenkort. Ook de kamerverdeling wordt voor 
vertrek geregeld.  
 
Prijs  
De totale prijs voor uw kind bedraagt € «gevraagd_gwp».. U betaalde al € «bet_gwp» . Gelieve 
het saldo (€ «saldo_gwp» ) te storten ten laatste op 14-05-2022 (zie betalingsgegevens) 
 
In dit bedrag zitten volgende zaken inbegrepen 

• Verblijf hotel en ontbijt 

• Bowling en diner op maandag 23-05 

• Diner in het hotel op 24-05 

• Activiteiten (Joods museum, graffiti workshop, bezoek concentratiekamp, bezoek stasi 

gevangenis…), behalve museumvoormiddag. Verdere informatie over de 

museumvoormiddag volgt.  

• Studentdisco (twee consumpties en toegang) 

• Openbaar vervoer in Berlijn  

• Busvervoer  

• Reisverzekering  

Wij vragen om zakgeld te voorzien voor:  

• 1x lunch of lunchpakket (tijdens busreis) + 3x lunch ter plaatse  

• 2x diner (vrij te kiezen) ter plaatse  

 
Zorg er ook voor dat uw zoon/dochter bij vertrek in het bezit is van een Europese 
ziekteverzekeringskaart, identiteitskaart en zijn/haar Covid Safe Pas (zowel papieren versie als 
digitaal). 
 
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename 
ervaring zal zijn. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Orphelia Kiekens 
Naomi De Pauw Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 
 

  

 



 
BETALINGSGEGEVENS 

Ten laatste op 14-05-2022 te betalen bedrag € «saldo_gwp» 

Rekeningnummer BE91 0682 0545 0976 

BIC GKCCBEBB 

Begunstigde Koninklijk Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst 

Mededeling Saldo GWP6  «Naam__Voornaam» «Klas» 

 

 

 

PROGRAMMA BERLIJN 

ZONDAG 22-05-2022 
Samenkomst Aalst 7u 's ochtends | aankomst hotel | buurt Kurfürstendamm verkennen via 
wandeling en diner (vrij te kiezen) 

MAANDAG 23-05-2022 
Berlin on bike langs belangrijkste bezienswaardigheden| lunch + vrije tijd (ter hoogte van 
Brandenburger tor en holocaustmonument) | Stasi-gevangenis Hohenschönhausen | 
bowling met dj en diner 

DINSDAG 24-05-2022 
Museuminsel: museum naar keuze bezoeken | Lustgarten en Berliner Dom| lunch ter 
hoogte van Alexanderplatz (vrij te kiezen) | bezoek concentratiekamp Sachsenhausen | 
diner in groep | studentdisco 

WOENSDAG 25-05-2022 
Graffiti tour & workshop| Jüdisches museum | vrije tijd in de buurt van checkpoint Charlie 
en Gendarmenmarkt | diner (vrij te kiezen) | terugreis 

DONDERDAG 26-05-2022 
Aankomst Aalst 
Schatting aankomsttijd: tussen 7u en 8u 's ochtends 

 


