
Aan de ouders van de leerlingen 
Aan de leerlingen van 3 NAWE1 – 3 NAWE2 – 3 NAWE – 3 NAWE4 – 3 LATN 
 
 
Info 
alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  brief EMA1 3nawe latn gillk.docx 6-10-2022 
 
Extramurale activiteit donderdag 6 oktober 2022 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen wetenschappen brengen wij op donderdag 6 oktober een bezoek aan het GUM (Gents 
Universiteitsmuseum) en de plantentuin (eveneens van de universiteit van Gent). 
 
In de voormiddag wordt één groep verwacht in het GUM.  
We bekijken hoe wetenschap verbonden is met de samenleving: van geneeskunde tot topsport, van misdaad tot 
reclame. We ontdekken dat wetenschap toch geen ver-van-mijn-bedshow is. 
De andere groep brengt op dat moment een bezoek aan de plantentuin. We worden verbaasd door planten en 
bomen in alle formaten en van alle leeftijden, met mooie en vreemde bestuivingsverhalen, met opvallende 
geuren... We zoemen ook eens verder in op de systematiek. 
 
Na de middag brengt de groep die ’s ochtend naar het GUM ging een vrij bezoek aan de plantentuin, terwijl de 
andere groep een vrij bezoek brengt aan het GUM. 
 
Planning 
 

8:25  Afspraak op school en om later samen de trein te nemen naar Gent 
10:00  Bezoek aan het de plantentuin 

Bezoek aan het GUM 
12:00  Vrije lunch in het Citadelpark 
13:30  Vrij bezoek aan het GUM 
  Vrij bezoek aan de plantentuin 
15:12 Trein naar Aalst 
15:41 Aankomst in Aalst 

 
Praktisch 
 

• Voor de museumbezoeken neemt iedereen schrijfgerief mee en een clipboard (harde kaft waarop je 
papieren kan vastmaken). 

• Lunchpakket en drank voorzien. 

• Goed humeur meebrengen. 

• Iedereen gaat om 15:12 terug mee naar Aalst!  
 
De kostprijs voor deze EMA bedraagt 13 euro 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 
 
 
 
Katrien Gille Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


