Westmalle, 16 april 2018

Betreft: excursie naar Herentals en de Ardennen voor de leerlingen van 6 SO

Geachte ouders
Beste leerling

Een van de laatste excursies van dit schooljaar brengt ons naar twee interessante regio’s in ons land.
Deze studiereis, die vooral fysisch-aardrijkskundig gericht is, is gepland





op maandag 23 april 2018 voor 6 ECMTb en 6 LAWIa;
op dinsdag 24 april 2018 voor 6 ECMTa en 6 HUWE-LAMT;
op donderdag 3 mei 2018 voor 6 GRLA-GRWI-LAWE en 6 LAWIb-WEWIb;
en op vrijdag 4 mei 2018 voor 6 ECWI-MTWE-MTWI en 6 WEWIa.

Enkele praktische gegevens:
We vertrekken aan het college om 8.00 uur en we zullen, normaal gezien, tussen 18.30 en 19.00 uur
terug in Westmalle aankomen. Wegenwerken op de autosnelwegen kunnen het uur van aankomst
verlaten. Niettemin doen wij ons uiterste best het vooropgestelde aankomstuur te respecteren. Alle
leerlingen krijgen een excursiebundel en nemen hun eigen schrijfgerief mee.
De leerlingen zorgen zelf voor een lunchpakket al is er tijdens de middag ook de mogelijkheid om een
maaltijd aan te kopen in Luik.
Schoolkledij is verplicht. Alle leerlingen brengen in ieder geval een tweede paar stevige
wandelschoenen (voorkeur!) of laarzen mee, reservekousen en een plastic zak om deze in te bewaren.
Bij regenweer zorg je uiteraard ook voor degelijke regenkledij.
De kosten voor de excursie (vervoer en documentatie) worden geraamd op € 15,50 en worden
verrekend via de volgende schoolrekening. De excursiebundel is leerstof en dient door iedereen
betaald te worden, ook indien je afwezig bent op de excursie zelf.
We zijn er van overtuigd dat het een leerrijke dag zal worden.
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Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

