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Geïntegreerde werkperiode van 15-05-23 tot 17-05-23 in De Panne 
 
 

Beste ouders 
Beste leerling 
 
Zoals reeds eerder meegedeeld, is er voor de eerstejaars op 15, 16 en 17 mei 2023 een 
geïntegreerde werkperiode (GWP) naar De Panne. Ondanks de grote groep zijn we er in geslaagd 
om voldoende slaapplaatsen te voorzien. Het concrete programma zal later meegedeeld worden, 
maar we lichten hierbij toch al een tipje van de sluier: 
 

maandag 

15 mei 

 

De eerste dag brengen we door in Nieuwpoort met o.a. een boottocht, 

oriëntatiewandeling, stadsspel, … 

 

dinsdag 

16 mei 

 

Sport en spel zijn de kernwoorden van deze dag en dit zowel op het land 

als in de zee. 

’s Avonds staat er ook een spetterende fuif geprogrammeerd. 

 

woensdag 

17 mei 

 

Een dagje ontspanning in het pretpark ‘Plopsaland’. 

 

Dit alles onder voorbehoud van eventuele wijzigingen! 

 
De totaalprijs is € «gevraagd_gwp». Hierin is het volgende inbegrepen: de busreis, verblijf in een 
jeugdherberg, alle maaltijden en alle activiteiten. Het eventuele zakgeld zouden we willen beperken 
tot 25 euro. 
 
U betaalde reeds € «bet_gwp». Wij vragen u ten laatste 10 april 2023 het resterende bedrag van € 
«saldo_gwp» te willen storten via onderstaande betalingsgegevens. 
 

€ «saldo_gwp» - rek.nr. BE91 0682 0545 0976 – GKCCBEBB 
van Atheneum Aalst – Graanmarkt 14 – 9300 Aalst  

- met als mededeling “GWP,«Naam__Voornaam» «Klas»”. 

 
Gelieve de deadline strikt te respecteren. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Eva Laureys 
Lindsey Van Den Berghe                                                                    Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders                                                                                                  Directeur 



 
 
 

________________________________________________________________________________ 

BETALINGSGEGEVENS 

Ten laatste op  10-04-2023 te betalen bedrag € «saldo_gwp» 

Rekeningnummer BE91 0682 0545 0976 

BIC GKCCBEBB 

Begunstigde Atheneum Aalst - Graanmarkt 14 - 9300 Aalst 

Mededeling GWP «Naam__Voornaam» «Klas» 

 


