Westmalle, 4 september 2018

Betreft: excursie naar Antwerpen voor 6 HUWE
Geachte ouders
Beste leerling
Op vrijdag 14 september 2018 brengen de leerlingen van 6 HUWE in het kader van het vak
cultuurwetenschappen een bezoek aan enkele musea in Antwerpen.
Eerst krijgen zij in het MuHKA een rondleiding rond het thema “kunst en maatschappij”. In de
namiddag brengen zij een bezoek aan het Middelheimmuseum.
Omwille van de nabijheid van de bestemming opteren we ervoor dat iedereen op eigen kracht
naar Antwerpen komt. Daarom spreken we om 09.15 uur af aan de inkom van het MuHKA
(Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen). Leerlingen die met de bus aankomen op het Koningin
Astridplein kunnen daar overstappen op tram 8. De begeleiders wachten leerlingen die dat
wensen om 08.45 uur op aan de halte Astridplein. Uiteraard is het belangrijk dat iedereen zich
stipt aan het uur van afspraak houdt.
Wij ronden ons programma af omstreeks 17.00 uur op de Franklin Rooseveltplaats. De leerlingen
kunnen dan op eigen kracht terug naar huis vertrekken.
Voor de lijnbus (naar Antwerpen en weer naar huis) én voor enkele verplaatsingen in Antwerpen,
brengen de leerlingen die over een BUZZY-pas beschikken deze zeker mee. De andere leerlingen
gebruiken een rittenkaart of kopen ter plaatse een vervoerbewijs.
Tijdens de (korte) middagpauze eten we samen iets in het park van het Middelheim Museum. De
leerlingen brengen best boterhammen mee; een drankje kopen ze ter plaatse (voorzie € 2 à 3).
Wie dat wil kan ter plaatse ook een broodje kopen. In de namiddag zijn we de hele tijd buiten,
voorzie dus stevige schoenen en regenkleding indien nodig.
De onkosten voor deze excursie (gids in het Muhka) worden geraamd op € 11,00 en komen op de
volgende schoolrekening.
We zijn ervan overtuigd dat deze excursie een aangename en leerrijke ervaring zal zijn.
Met vriendelijke groeten
R. De Smedt
leraar cultuurwetenschappen

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

