GO! ATHENEUM
EMANUEL HIEL

Ch.Gilisquetlaan 34
1030 Schaarbeek
Tel:02/241.31.08
E-mail:info@kahiel.be

Schaarbeek, 27 januari 2017
Aan de ouders van de leerlingen van 2Aa, 2Ab, 2Ac en 2Ad
Betreft: Meerdaagse Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. de heer Vanhoecke
Activiteit: De Belgische Kust
Datum: 15 maart tot en met 17 maart
Plaats: Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 72, 8400 Oostende
De kostprijs van de uitstap zit in de MEMA factuur, en bedraagt 125,00 euro te betalen voor 1 februari 2017.
Rekening waarop alle betalingen moeten gebeuren: Libris VZW – IBAN BE88 0018 0736 6341 (Opgelet: dit is
het nieuwe rekeningnummer van Lirbris VZW- alleen dit nummer gebruiken!).
Mededeling: naam – klas – GWP Oostende.
Verplaatsing:
De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband met de trein.
Vertrekuur 8.00u in de grote hal in het Centraal Station van Brussel
Verwacht aankomstuur: 18.15u in de grote hal in het Centraal Station van Brussel
Op het programma staan volgende activiteiten gepland: paintball, oriëntatiespel, fietstocht, biotoopstudie,
strandspelen, …
Verdere details vindt u in de informatiebundel die uw zoon/dochter eerstdaags zal krijgen.
De begeleiders zijn mevr. Schodts, mevr. Eggers, mevr. Daldal, dhr. Christleven, dhr. Ait M’Goun en dhr.
Vanhoecke.
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. Onze school heeft ervoor gekozen om alle meerdaagse verblijven te laten plaats
vinden in Nederlandstalige gebieden, teneinde uw zoon/dochter maximaal met het Nederlands in contact te laten
komen.
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 De Belgische Kust ................................................................ van 15 / 3 / 2017 tot en met 17 / 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 de heer Vanhoecke

