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  KA/Brief 1 GWP4 Dublin 2022-2023 05/09/2022 
 
Geïntegreerde werkperiode van maandag 15 mei 2023 tot en met donderdag 18 mei 2023 
 
 

Beste ouders 
Beste leerling 
 

Voor de leerlingen van het 4de jaar van onze school vindt de geïntegreerde werkperiode van dit 
schooljaar plaats in Dublin. We vertrekken op maandag 15 mei 2023 per vliegtuig (maatschappij 
Aer Lingus) en komen donderdag 18 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). Zo dompelen we ons onder in de geschiedenis van de Ierse 
Republiek tijdens bezoeken aan Trinity College Dublin en Kilmainham Gaol. Bovendien ontdekken 
we de folklore en griezelverhalen van Dublin tijdens een avondlijke wandeltocht door de stad. De 
leerlingen zullen ook kunnen proeven van de Ierse natuurpracht tijdens een daguitstap buiten de 
hoofdstad. Het gedetailleerde programma wordt later doorgestuurd. 
 
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. De vluchten worden immers al voor 
16 september 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 12 september 2022 
wordt dit briefje opgehaald tijdens het eerste lesuur door een op voorhand aangeduide leerling. 
 

We verzoeken u ook vriendelijk het voorschot van 250 EUR over te schrijven op onderstaand 
rekeningnummer tegen maandag 3 oktober 2022. Het totale bedrag van de reis zal ongeveer 545 
euro bedragen. Voor de betaling van het totale bedrag kunt u indien gewenst gebruik maken van 
een spaarsysteem (gespreide afbetaling). We wensen u er echter op te wijzen dat dit een voorlopige 
raming is van de kosten. 
 
We willen er u 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 (met de trein/bus vanuit Aalst en het vliegtuig vanuit 
Zaventem), een reisverzekering, verblijf in jeugdherberg “Abbey Court Hostel”, ontbijt, twee/drie 
warme maaltijden, tramticket, toegangsgelden voor alle activiteiten en bezoeken. Zakgeld moet 
voorzien worden voor een lunch, een avondmaal 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 
leerkracht (mevrouw De Meyer of mevrouw De Boeck) persoonlijk verwittigen. 
 
 

rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB 
van Ka Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst - met als mededeling “GWP, naam, klas”. 



 
Gelieve de deadlines omtrent inschrijving en betaling te respecteren. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Katelijne De Meyer 
Sandy De Boeck 
Oya Keskin   Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondergetekende, ……………………………………………………………………………(naam vader/moeder),  
 
ouder van …………………………………………………………………….(naam leerling) uit klas ……………. 
 

 geef mijn zoon/dochter toestemming om deel te nemen aan GWP Dublin en betaal 250 EUR 
voorschot tegen 3 oktober 2022. 
 

 wens gebruik te maken van het spaarsysteem. (Gelieve hiervoor contact op te nemen met de 
school.) 
 

 verkies dat mijn zoon/dochter niet deelneemt aan de GWP Dublin, maar wel aan de thuis-GWP 
 
 

  
Aanvinken wat past en maandag 12 september 2022 afgeven aan de aangeduide leerling. 
 
 
Datum: ……………………………………….   Handtekening 

 

 

 


