
 

 

 

 

 

 

 

GIB – GEMEENTELIJK  INSTITUUT BRASSCHAAT | DOOR VERSTRAETELEI 50 | 2930 BRASSCHAAT 

TEL +32 3 650 00 70 | FAX +32 3 652 16 98 | SECRETARIAAT@GIBBRASSCHAAT.BE | WWW.GIBBRASSCHAAT.BE 

 

GIB 

 
21 januari 2020 

Tweedaagse studiereis naar Amsterdam, vierde jaren 
 
Geachte ouders 
 
Op 5 en 6 maart 2020 nemen de leerlingen van 4Wa, 4Wb, 4Wc en 4WS deel aan een tweedaagse studiereis naar 
Amsterdam.  4E, 4H, 4HW en 4TW  gaan op 12 en 13 maart 2020.   De leerlingen vertrekken telkens ’s morgens op 
school om 8.00 uur en komen de dag daarop ten laatste terug rond 18.00 uur. 
In diverse lessen worden de leerlingen voorbereid op deze excursie.  Op het programma staan een oriëntatieloop 
en diverse, richtinggebonden museumbezoeken (Van Gogh, Body World, Rijksmuseum, Scheepvaartmuseum…). 
We beëindigen de eerste dag met een cultuurgebonden avondactiviteit. Voor dit alles worden de kosten geraamd 
op  € 130, inclusief de nodige maaltijden, verblijf in een jeugdherberg en de busreis.  
 

Gelieve voor 14 februari 2020 het bedrag  van € 130  te storten op de rekening van GIB-studiereizen  ( zie bijlage) 

 
Praktisch 
- het kan zeer koud zijn in Amsterdam: zorg voor warme, waterdichte kledij en stevige schoenen 
- identiteitskaart verplicht op zak te hebben 
- world assistance card van het ziekenfonds moet mee met daarop een klever van de leerling 
- excursiegids ‘Amsterdam’ met potlood en een schrijfplankje  
- sportzak waarin toiletgerief, slaapkledij, reservekledij, eventuele noodzakelijke geneesmiddelen (de  
  leraar  op voorhand op de hoogte brengen a.u.b.) 
- een klein rugzakje met lunchpakket voor de eerste dag, excursiegids, schrijfgerief en portefeuille 
- gsm en fototoestel per groepje zijn zoals afgesproken wel toegelaten 
- max. € 20 zakgeld voor een snelle hap de tweede dag tussen de middag 
- alcohol, rookgerei en overbodig digitaal materiaal horen absoluut niet thuis op een excursie 
 
Het staat de begeleiders vrij om de bagage zo nodig te controleren in het bijzijn van de betrokkenen. In geval van 
overtreding volgen onvermijdelijk sancties.  
Deze tweedaagse is een groepsgebeuren waarbij wij zelfdiscipline, respect voor elkaar en het gebruikte materiaal 
(bus, kamer in de jeugdherberg, …) hoog in het vaandel dragen. Het schoolreglement blijft steeds van kracht.  
Misplaatst gedrag en persoonlijke foute initiatieven die de gehele groep in problemen kunnen brengen, zullen 
door de begeleiders onmiddellijk besproken worden. In het verleden is dit nog nooit gebeurd en hopelijk vertrekt 
iedereen met de juiste mentaliteit zodat deze tweedaagse naar Amsterdam het gewone schoolgebeuren overtreft. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
K. Augustyns, P. Boucquey,                       N. Vermeiren              
L. De Beuckelaer, E. de With         W. De Leeuw 
         
De reisleiders samen met hun team       De directie 
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