GO! ATHENEUM
EMANUEL HIEL
Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek

Tel:02/241.31.08
E-mail:info@kahiel.be
Schaarbeek, 06 maart 2018
Aan de ouders van de leerlingen van 6 TOERISME
Betreft: Meerdaagse GWP in klasverband o.l.v. mevr. SMETS C & mevr SCHEPERS M.
Activiteit: Lyon
Datum: 14 tot en met 16 maart
Plaats: Lyon Cosy Stay, 3 Rue Tavernier, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69001
De kostprijs van de uitstap zit in de MEMA factuur, en bedraagt 250,00 euro te betalen voor 14 maart 2018.
Rekening waarop alle betalingen moeten gebeuren: Libris VZW – IBAN BE72 0015 3133 0916 / BIC GEBABB.
Mededeling: naam – klas – GWP Lyon.
Verplaatsing:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband met de trein.
Afspraak voor vertrek: 6.00 u in Treinstation Brussel - Zuid in de vertrekhal aan het infopunt
Verwacht aankomstuur: 15.12 u Treinstation Brussel - Zuid
Op het programma staan volgende activiteiten gepland: het uitvoeren van hun studiereis (historische stad
verkennen, musea, cultuur,… boottocht). Verdere details vindt u in de informatiebundel in bijlage die uw zoon/
dochter eerstdaags zal krijgen.
De begeleiders zijn mevr. SMETS C & mevr SCHEPERS M.
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en
deelname is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt steeds meegeteld bij het dagelijks werk
of examencijfer op het rapport.
Aangezien we naar het buitenland gaan moeten jullie bij de mutualiteit een eurocrosskaart aanvragen. Dit kan
gewoon via de website van je mutualiteit en duurt ongeveer drie dagen. Doe dit dus op tijd.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens het verblijf en tijdens de verplaatsing heen en terug.
Leerlingen mogen een trainingsbroek aandoen, behalve tijdens culturele uitstappen.
Met de meeste achting
An Janssens
Directeur
Uitstap: GWP Lyon ...................................................................................... van 14 / 3 / 2017 tot en met 16/ 3 /
2017
Ondergetekende, .......................................................................................................................(naam ouder/meerderjarige
leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van ....................................................................................................................(naam
leerling)

uit
klas:
.......................................................................................................................................................................................
•
•

neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is

Datum: .............................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan mevr. Schepers

