Westmalle, 26 april 2018
Excursie aardrijkskunde voor 1 SO
Geachte ouders
Beste leerling
Voor het leervak aardrijkskunde gaan we op verkenning.
We maken een dwarsdoorsnede doorheen verschillende soorten gemeenten om onze
onderzoekscompetenties en observatievaardigheid aan te scherpen. Onze route start in Zoersel en
eindigt in Antwerpen. We gaan op zoek naar de verschillen en de gelijkenissen van de bebouwde
kernen. Via gericht onderzoek proberen we zicht te krijgen op de invloed die de verschillende
gemeenten uitstralen op hun omgeving.
De daguitstap is gepland op de volgende data:





op donderdag 3 mei 2018 voor de klassen:
op vrijdag 4 mei 2018 voor de klassen:
op donderdag 17 mei 2018 voor de klassen:
op vrijdag 18 mei 2018 voor de klassen:

1 Ma, 1 Mb, 1 Mc en 1 Md;
1 Lb, 1 Le en 1 Me;
1 La en 1 Lf;
1 Lc en 1 Ld.

Enkele praktische gegevens en afspraken …
We vertrekken aan het college om 8.30 uur (na het belsignaal verzamelen de leerlingen op de
speelplaats) en we zullen omstreeks 16.00 uur terug in Westmalle aankomen. Verkeersproblemen
rond Antwerpen hebben we uiteraard niet zelf in de hand.
Wat mag je niet vergeten?








Je lunchpakket (1 drankje in de cafetaria is voorzien én verplicht);
je excursiebundel in een bestekmapje;
schrijfgerei (potlood en gom);
eventueel een gezonde snack (koek of fruit) en/of een flesje water voor een pauzemoment;
stevige wandelschoenen en (indien nodig) regenkledij;
een rugzakje om alles in op te bergen;
gsm voor de verantwoordelijke per groep (afgesproken in de les – eigen verantwoordelijkheid).

Tijdens de excursie geldt het schoolreglement gedurende de hele dag. Kauwgom, mp3-spelers en
aanverwanten zijn dus niet toegelaten. Je brengt ook geen massa’s snoep of geld mee …
De kosten voor deze excursie (bus, drank bij lunch, kopieën) worden geraamd op € 15,00 en komen op
de volgende schoolrekening. Ook de leerlingen die uiteindelijk niet mee kunnen gaan op excursie,
dienen de kosten van de gemaakte kopieën te vergoeden.
We zijn er alvast van overtuigd dat het voor onze leerlingen van het 1ste jaar een leerrijke dag zal
worden in Antwerpen en omgeving.
Met vriendelijke groeten

de leraren aardrijkskunde

de klassenleraren

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle  tel. 03 312 98 98  e-mail: college@sjbmalle.be
Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

