Westmalle, 21 maart 2018
Betreft: excursie naar Brussel voor de leerlingen van 6 SO

Geachte ouders
Beste leerling

Deze excursie voor de zesdejaars brengt ons op dinsdag 17 april naar de hoofdstad van Europa, België
en Vlaanderen: Brussel. Onze leerlingen bezoeken daarbij ofwel het Belgisch ofwel het Vlaams
parlement. We zullen er een woordje uitleg krijgen van één van onze lokale politici. Daarnaast staat
een stadswandeling (2 keuzemogelijkheden) op het programma.
Om organisatorische redenen splitsen we op in 2 groepen (klasgebonden activiteit):
-

groep 1 (bezoek Belgisch parlement voormiddag en wandeling Brussel namiddag): 6 ECMTa,
6 ECWI-MTWE-MTWI, 6 LAWIa en 6 WEWIa;
groep 2 (wandeling Brussel in voormiddag en bezoek Vlaams parlement namiddag):
6 ECMTb, 6 HUWE-LAMT, 6 GRLA-GRWI-LAWE en 6LAWIb-WEWIb.

Om de lange ochtend- en avondfiles naar en vanuit Brussel te vermijden sporen wij sinds enkele jaren
naar de hoofdstad. Zo kunnen wij de dag optimaal benutten.
Plaats van afspraak ‘s morgens is het station Antwerpen-Centraal (ter hoogte van spoor 23):
-

-

groep 1: vertrek om 8.26 uur (aanwezig zijn om 8.05 uur en aanwezigheid melden bij
klassenleraar) en ’s avonds terug met trein van 16.00 uur (aankomst in Antwerpen-Centraal
voorzien om 16.52 uur);
groep 2: vertrek om 8.55 uur (aanwezig zijn om 8.35 uur en aanwezigheid melden bij
klassenleraar) en ’s avonds terug met trein van 16.30 uur (aankomst in Antwerpen-Centraal
voorzien om 17.22 uur).

Uiteraard is het belangrijk dat iedereen zich stipt aan dit uur van afspraak houdt. (De trein vanuit de
Noorderkempen sluit in principe aan bij voorgenoemde treinen.) Te laat komen is geen optie. Indien
je om eender welke reden niet tijdig in Antwerpen kan geraken, verwittig je onmiddellijk de school
(telefoonnummer 03 312 98 98). De leerlingen zorgen zelf voor een vervoersbewijs naar Brussel (men
kan bv. een Go-Pass gebruiken).
Voor ’s middags voorzien de leerlingen wat geld voor een lichte lunch of een snack.
De onkosten voor deze excursie worden geraamd op € 1,75.
We zijn ervan overtuigd dat dit een aangenaam en leerrijk bezoek zal worden aan onze hoofdstad.
Met vriendelijke groeten

De klassenleraren

de leraar geschiedenis

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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