
	  

	  

	  
	  

6 maart 2017 
GWP	  Londen	  voor	  6	  Topsport	  
	  
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op woensdag 15 maart vertrekken de leerlingen van het 6de jaar topsport ASO en TSO op 
GWP naar Londen, onder begeleiding van de leraren Engels en Nederlands, Ellen 
Vandenbroucke en Mathias Vandeghinste. 
 
Het programma in a nutshell  
 
WOENSDAG 15 MAART 2017 
 
7.15u  verzamelen aan station van Leuven 
8.52u  vertrek Eurostar Brussel-Zuid 
10.00u  metrorit naar onze Airbnb – afzetten bagage  

https://www.airbnb.be/rooms/992758?cdn_locale_redirect=1  
12.00u  picknick @Covent Garden 
12.40u  Royal London tour with local guide 
  Covent Garden – Trafalgar Square – Nelson’s Column – The National Gallery 
  - St. James’s Palace – Buckingham Palace – The Mall – Victoria Memorial - 
  St. James’s Park – Horse Guards Parade – Churchill War Rooms – Big Ben - 
  Westminster Abbey – Houses of Parliament …    

http://www.newlondon-tours.com/daily-tours/royal-london-free-tour.html  
15.30u  metro naar Airbnb 
  Food shopping@Sainsbury’s 
18.00u  avondloopje  
  dinner @home 
20.00u  avondactiviteit – to be decided 
 
DONDERDAG 16 MAART 2017 
 
8.00u  full English breakfast J 
9.00u  Walk around Southbank  
  Shakespeare’s Globe Theatre - Millenium Bridge - Tate Modern 
11.00u  Visit to Lewisham Southwark College (by Mrs Shazi Giner) 
  Lunch @Lower March food market 
15.00u  Tate Modern  
17.30u  London Eye 
19.00u  Dinner out@Vapiano 
  Avondactiviteit – casino night 
 
VRIJDAG 17 MAART 2017 
 
8.00u  gezond ontbijt J 
10.00u  kort bezoek aan het British Museum & The National Portrait Gallery 
12.00u  Drop off @Harrods / 12.58u Lore & Morgane vertrekken @Saint Pancras 
  Tour op dubbeldekkerbus 15 
  Free time 
17.04u  vertrek Eurostar @Saint-Pancras 
20.05u  aankomst Brussel-Zuid 



	  

	  

 
 
Het ondertussen betaalde bedrag voor deze uitstap kwam op €300. Wij proberen de extra 
kosten voor eten ter plaatse zo laag mogelijk te houden door zelf te koken en hoofdzakelijk 
gratis attracties en bezienswaardigheden aan te doen. We raden de leerlingen aan om een 
budget van niet meer dan €100 (= £83) mee te nemen voor eigen verbruik ter plaatse. Aarzel 
niet om contact op te nemen indien u hierrond vragen hebt. 
 
Bagage:  beperk je bagage, er mag maar maximum 15 kg worden 

meegenomen. De leerlingen zullen aangepaste kleding moeten 
meenemen. Niet vergeten: identiteitskaart, medicatie (indien 
nodig, de GWP-bundel. Breng géén waardevolle spullen mee 
(eigen verantwoordelijkheid bij verlies/diefstal of beschadiging). 

Wat meenemen: 

¨ Kleine rugzak om mee rond te lopen  
¨ Slaapkleding 
¨ Toiletgerief (shampoo, borstel, douchegel, tandenborstel, ...) 
¨ Handdoeken – washandjes 
¨ Regenjas en warme pull 
¨ Ontspanningskleding 
¨ Schrijfgerief 
¨ Gsm, iPad, mogen jullie meenemen maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies 
¨ Zakgeld 
¨ Identiteitskaart 
¨ Papieren van de mutualiteit: Europese ziekteverzekeringskaart bestellen  
¨ Persoonlijke medicatie 
¨ Basis EHBO: pijnstillers hoofdpijn, maandstonden, pleisters, buikgriep, misselijkheid …  
 
 
Wij hopen dat dit voor deze laatstejaars een boeiende en leerrijke driedaagse wordt, waarbij 
iedereen zich gedraagt volgens de waarden en normen van het GO! We beklemtonen hier in 
het bijzonder het hebben van een open geest en het aan de dag leggen van een leergierige 
spirit. We stellen jullie mee verantwoordelijk voor de organisatie en de leerwinst van deze 
GWP. We verwachten dan ook enthousiasme en inzet, zowel tijdens de voorbereiding als 
tijdens de GWP. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en de bijhorende reiskriebels 
 
 
 
 
 
 
T. Proesmans   E. Vandenbroucke   Mathias Vandeghinste 
Directeur   leraar Engels/Duits   leraar Engels/Nederlands 
    0473/51.65.72 
	  


