Westmalle, 14 mei 2018

Betreft: rally-excursie in Antwerpen voor 5 SO
Geachte ouders
In het kader van het seminarie-uur Nederlands hebben de leerlingen van de klassen 5 GRLA, 5 LAMT en
5 MTWI voor woensdag 23 mei een rally-excursie uitgewerkt in Antwerpen. Zij hebben de verschillende
routes zelf uitgestippeld en beschreven, en ze zullen hun medeleerlingen van 5 SO ook gidsen op
verschillende plekken in de stad.
Wat staat er precies op het programma?
Er zijn 6 verschillende routes uitgewerkt, elk met een eigen start- en eindpunt, die elk een eigen weg volgen
en die daarbij bepaalde aspecten van Antwerpen belichten. Bij het juiste afgesproken startpunt krijgen de
leerlingen hun routebeschrijving van een leerkracht. Onderweg zullen ze de organiserende leerlingen
tegenkomen, die hen wat informatie zullen geven over de bezienswaardigheden op deze plekken.
Intussen heeft uw zoon of dochter al een groepje gevormd van drie, vier of vijf klasgenoten. Zij blijven
gedurende de hele rally-excursie bij dit groepje. Zij hebben door de organisatie ook al een traject én
bijbehorend startpunt toegewezen gekregen. Omwille van praktische redenen is het onmogelijk dat elk
groepje kiest waar ze willen starten en welk traject ze willen wandelen.
Hoe zal de dag praktisch gezien verlopen?
Alle leerlingen vertrekken van thuis uit en begeven zich op eigen kracht naar het startpunt. Ze worden daar
verwacht tussen 8.15 uur en 8.45 uur. Er zijn 4 verschillende startpunten om een te grote samenscholing te
vermijden. Na controle van de leerkracht op het startpunt krijgt elk groepje zijn wegbeschrijving en gaan ze
op pad. Op de achterkant van deze brief vindt u de startpunten, die allemaal tussen de Rooseveltplaats en
het Centraal Station liggen.
Op het einde van de voormiddag verwachten wij de groepjes op de 5 verschillende eindpunten tussen
11.45 uur en 12.00 uur, waar de leerkracht alle namen terug controleert. Iedereen keert vanop het
eindpunt van de rally-excursie in Antwerpen op eigen kracht terug naar huis. De routes van de leerlingen
zijn niet noodzakelijk cirkelvormig. Het eindpunt van de rally-excursie kan dus anders zijn dan het
beginpunt.
Voor een goede gang van zaken en uit respect voor het werk van de leerling-organisatoren willen wij erop
aandringen dat iedereen zich strikt houdt aan de plaatsen en uren van afspraak. Afwezigheden wegens
ziekte moeten ’s morgens telefonisch door de ouders gemeld worden aan de school, zodat wij ze zelf
kunnen doorbellen naar de verantwoordelijke leerkracht(en).
Buiten een eventueel vervoersbewijs voor het openbaar vervoer om tot in Antwerpen te geraken en weer
huiswaarts, zijn er aan deze excursie geen kosten verbonden.
Door op verkenning te gaan in Antwerpen langs misschien minder bewandelde wegen zijn wij ervan
overtuigd dat deze rally-excursie voor iedereen verrijkend zal zijn.
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Rally-excursie naar Antwerpen voor de lln. van 5 SO: startpunten
1.
2.
3.
4.

Centraal Station
Ingang van de Zoo
Hoek Rooseveltplaats – Anneessensstraat
Hoek Rooseveltplaats – Operagebouw

Aanmelden tussen 8.15 en 8.45 uur
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