
Aan de ouders van de leerlingen 
Aan de leerlingen van 3 NAWE1 – 3 NAWE2  – 3 NAWE4 – 3 SPWE 1 - 3 SPWE2 – 3 SPWE3 
 
 
Info 
alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   KA/ema3NAWE/SPWE 14-03-2023 
 
Extramurale activiteit dinsdag 28 maart 2023 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In het kader van de lessen ecologie brengen wij op dinsdag 28 maart een bezoek aan het Zwin te 
Knokke. 
 
De Zwinvlakte is een uniek natuurgebied met een bijzondere planten- en dierenrijkdom. Door de 
dagelijkse invloed van het zoute zeewater bezit de Zwinvlakte een buitengewone fauna en flora. Het 
zoute water zorgt voor heel bijzondere omstandigheden en creëert een unieke biotoop: de slikken en 
schorren. In de bodem van de slikken leven duizenden wormen, slakken en tweekleppigen. Dit 
getijdenlandschap is ook een favoriete bestemming bij heel wat vogels. We noemen het niet voor niets 
de internationale luchthaven voor onze gevederde vrienden! 
Een wandeling doorheen de vlakte is steeds weer een belevenis op zich! 
 
Planning 
8:00 Afspraak op het Stationsplein van Aalst 
8:15 Vertrek met de bus op het Stationsplein 
10:00  Bezoek aan het Zwin met gidsen 
12:30  Vrije lunch  
13:00  Interactieve tentoonstelling + vrij bezoek aan het Zwin (panoramatoren, huttenparcours, ...) 
14:30 Bus terug naar Aalst 
17:00 Aankomst in Aalst 
 
Praktisch 

• Voor het bezoek neemt iedereen schrijfgerief (potlood) mee en een clipboard (harde kaft 
waarop je papieren kan vastmaken). 

• Waterdichte schoenen of rubberen laarzen + reserveschoenen voor de terugrit. 

• Water- en winddichte jas en bij zonnig weer een petje en zonnecrème. 

• Lunchpakket en drank voorzien. 

• Goed humeur meebrengen. 
 
De kostprijs voor deze EMA bedraagt 21,00 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 groeten 
 
Katrien Gille                                  Marie-Paule Haegeman 
Projectleider                          Directeur 
 


