KONINKLIJK ATHENEUM
EMANUEL HIEL

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

Schaarbeek, 12 maart 2018
Aan de ouders van de leerlingen van de leerlingen van 5 humane en 5 PR
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. mevrouw Robinet en mevrouw De Neve
Activiteit: Projectweek Next Generation, please (details)
Datum: van maandag 26/3 tot en met 30/3/2018
Plaats: Destelheide: Destelheidestraat 66 in Dworp
Begeleidende leerkrachten: mevrouw Robinet en mevrouw De Neve
De kostprijs van de uitstap zit in de maximumfactuur EMA
Verplaatsing:
Heen:
o De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur aan het NMBS-station van Evere maandag 26/3 om 8u00. Wees stipt, want een trein wacht niet!
Terug:
o De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap
Verwacht aankomstuur op school: vrijdag 30/3 rond 18u (afhankelijk van stiptheid van het openbaar vervoer)
Jullie verblijven in Destelheide in volpension. D.w.z. dat voor de overnachtingen en de maaltijden alles voorzien is.
Enkel badkamerspullen en badhanddoeken dienen meegebracht te worden.
De kamers bestaan uit 6 bedden met een eigen douche per kamer. Deze worden maandag ter plekke verdeeld.
De dagindeling tijdens de werkweek ziet er als volg uit:
Tussen 7u30-9u: ontbijt
9u-12u: workshop: BLOK 1
12u-13u: middagmaaltijd
13u00-15u30: workshop: BLOK 2
15u30-16u: namiddagpauze
16u-18u: workshop: BLOK 3
18u-19u: avondmaaltijd
19u-22u: avondactiviteit
23: nachtrust: volledige stilte
Elke avond voorzien we nog een fijne avondactiviteit met de hele groep, een film, spel, try-out van een artiest, bar
avond,... Heb je thuis nog leuke films, een tof gezelschapsspel of een goeie playlist, neem zeker mee!
Wat mag je nog meenemen? Gemakkelijk zittende (dans)kledij en sokken, inspiratiemateriaal zoals boeken,
muziek, krantenartikels, foto's,...
Sport je graag, neem dan ook sportkleren mee om je op het sportterrein uit te leven.
Er is een bar in Destelheide waar we 's avonds samen nog iets kleins kunnen drinken. We raden aan om wat
zakgeld mee te nemen (richtlijn 15 à 20 euro).
Opgelet: er is geen bankautomaat in Destelheide en er is geen mogelijkheid om met de kaart te betalen, gelieve
dus cash geld mee te nemen.

Ouders kunnen voor ernstige zaken terecht op 0468/23.34.35 (Mevr. De Neve)
Tijdens de werkuren kan dit ook op het onthaalnummer van Destelheide: 02 380 39 15.

We herinneren jullie eraan dat het project gepresenteerd wordt tijdens het Next Generation, Please!-festival
van 9 - 13 mei. Zet deze data alvast in het groot in jullie agenda!

De kostprijs van een verplaatsing binnen Brussel valt ten laste van de leerling, een verplaatsing buiten
Brussel zit vervat in de maximumfactuur EMA
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt meegeteld bij het dagelijks werk of examencijfer op
het rapport.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de verplaatsing heen en terug,
ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren valt.
Met de meeste achting

An Janssens
Directeur

Uitstap: Next Generation, please (laatste details) van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30/maart 2018
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
geeft wel / niet (schrap wat niet past) de toestemming aan mijn zoon/dochter (schrap wat niet past) om zich zelfstandig
te verplaatsen naar / van (schrap wat niet past) de uitstap

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

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan mevrouw H. De Neve (lln 5 PR) of
mevrouw Robinet (lln 5 humane)

