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Extramurale activiteit donderdag 6 oktober 2022 
 

 

Beste ouders 

Beste leerling 

 

Op donderdag 6 oktober brengen we een bezoek aan Kortrijk. 

In de voormiddag verkennen we de stad via een originele activiteit: de Super Snap spelbox. 

In de namiddag bezoeken we de reizende tentoonstelling ‘IMAGINARY: pracht en kracht van wiskunde’, een 

tentoonstelling over zichtbare en onzichtbare wiskunde.  

Deze IMAGINARY-tentoonstelling wordt georganiseerd door Platform Wiskunde Vlaanderen in samenwerking 

met alle Vlaamse universiteiten en heel wat partnerorganisaties. De tentoonstelling omvat talrijke posters, 3D-

objecten, puzzelopstellingen en meerdere interactieve apps waar je als bezoeker mee aan de slag kan via 

grote touchscreens.  

Praktisch: 

• We verzamelen om 8u30 aan het station (Panos) en nemen de trein om 8u43 naar Kortrijk. 

• We komen aan in Kortrijk om 9u49 (met één overstap in Denderleeuw) en verkennen de stad via de 
Super Snap spelbox.  

• Vrije middagpauze tussen 11u30 en 12u15.  
We verzamelen om 12u15 aan het station van Kortrijk. 

• We nemen bus 13 vanaf het station van Kortrijk naar de campus om 12u23. 

• Bezoek aan de tentoonstelling IMAGINARY op de campus KULAK, Etienne Sabbelaan 53. 

• We nemen bus 13 terug vanaf de campus naar het station van Kortrijk om 14u34. 

• De terugrit naar Aalst station wordt ingezet om 15u11 met aankomst in Aalst om 16u17. 
 
Meebrengen: 
Schrijfgerief, eventueel een lunchpakket.  

De kostprijs van deze EMA zal 24 euro bedragen 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  
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Met vriendelijke groet 
 
Tineke Schelfhout Marie-Paule Haegeman 
Projectleider Directeur 


