Westmalle, 10 januari 2018

Betreft: excursie naar Antwerpen voor 6 HUWE

Geachte ouders
Beste leerling

Op donderdag 18 januari 2018 brengen de leerlingen van 6 HUWE in het kader van de vakken gedrags- en
cultuurwetenschappen een bezoek aan enkele voorzieningen en initiatieven in de Antwerpse binnenstad.
In de voormiddag krijgen zij een uitgebreide rondleiding in het justitiepaleis. In de namiddag brengen zij
een bezoek aan De Nomaad en maken we een wandeling door de buurt van het ‘De Coninckplein’ met
aandacht voor enkele organisaties die zorg dragen voor mensen aan de rand van de maatschappij.
Omdat de groep te klein is om een autobus in te leggen en gezien de nabijheid van de bestemming, opteren
wij er voor dat iedereen op eigen kracht naar Antwerpen komt. Daarom spreken we af om 8.50 uur op het
Astridplein ter hoogte van 'Café Jozef'. Uiteraard is het belangrijk dat iedereen zich stipt aan dit uur van
afspraak houdt.
Wij ronden ons programma af omstreeks 17.00 uur op het Astridplein. De leerlingen gaan dan van daaruit
op eigen kracht weer naar huis.
Voor de twee tramritten in Antwerpen brengen de leerlingen die over een BUZZY-pas beschikken deze
zeker mee. De andere leerlingen gebruiken een rittenkaart, kopen ter plaatse een vervoerbewijs of betalen
via een sms- of m-ticket.
We houden onze middagpauze in De Nomaad waar brood en een stevige groentesoep voorzien zijn. De
leerlingen moeten dus geen lunchpakket meenemen.
In de loop van de dag zullen we enkele wandelingen door de stad maken. Hou er ook rekening mee dat het
koud en/of nat weer kan zijn. Voorzie daarom warme kledij, een regenjas en stevig schoeisel.
De onkosten voor deze excursie (gidsen + middagmaal) worden geraamd op € 14,00 en komen op de
volgende schoolrekening.
We zijn ervan overtuigd dat deze excursie een aangename en leerrijke ervaring zal zijn.
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